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Önsöz
Kitap, Conrad İstanbul Bosphorus Hotel Beşiktaş’ta, 25-26 Nisan
2017 tarihlerinde düzenlediğimiz Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım
Sempozyumu 5 kapsamında sunulan bildirileri içermektedir.
İlkini 2012 yılında düzenlediğimiz ve her yıl giderek artan bir kaliteyle
sürdürebilmeyi ümit ettiğimiz bu sempozyumların temel amacı, ahşap
mimari mirası koruma konusunda ulusal ve uluslararası bilgi ve birikimlerin
paylaşılması ve değerlendirilmesidir. Yüzlerce yıl öncesinden günümüze
ulaşan ahşap yapım gelenekleri mevcut koşullarda neredeyse yok olmak
üzeredir; bu nedenle, ahşap yapım tekniklerini ve mimari detayları
doğru yöntemlerle korumak ve devam ettirmek için çaba harcayan tüm
çalışmaların altı çizilmelidir. Ahşap mirasın korunması, yalnız mimari değil
aynı zamanda kültürel açıdan da dikkatle ve acilen ele alınması gereken
bir konudur; bu nedenle konunun her yıl farklı örneklerle gündeme
getirilmesine ve çalışmaların yazılı birer kaynağa dönüştürülmesine önem
verilmektedir.
Ahşap sektörünün bugün vardığı nokta ve uluslararası ölçekte koruma
çabaları, onarım uygulamalarından örnekler, ülkemizde yürütülen
restorasyon koruma ve onarım çalışmalarından örnekler, koruma sorunları
ve ahşap yapıların strüktürel davranışlarına odaklanan beş ayrı oturumda;
ahşap mimari mirasın koruma sorunları gündeme getirilmiş, yapısal ve
kentsel ölçeklerde yapılan uygulamalar ve geliştirilen çözüm önerileri
paylaşılmıştır. Sempozyum bu yıl bir yenilikle; Modern Ahşap Yapılar Özel
Oturumu ile ahşap gökdelen projeleri, dünyanın en yüksek katlı ahşap
konutu gibi projeleri katılımcılarla buluşturmuştur. Geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da iki dilde gerçekleştirilmiştir. Bildiri kitabında yayınlanan metinlerin
içeriği ve telifi yazarlarına aittir.
Sempozyum, iki gün boyunca toplam 16 konuşmacının sunumları ve geniş
bir dinleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyum ile eş
zamanlı olarak beşinci kez düzenlenen sergide ise KUDEB Ahşap Eğitim
Atölyesi, Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı
- 2016 kursiyerlerinin çalışmalarından örnekler sunulmuştur.
Sempozyuma bildirileriyle katkı vererek deneyimlerini paylaşan
konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılara saygı ve teşekkürlerimizi sunarız.

*Bildiri Kitabı ve diğer tüm yayınlarımıza, http://www.ibb.gov.tr/sites/kudeb/
Documents/Kudeb_Yayinlari.htm adresinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Preface
This book includes the proceedings after the ‘Symposium on Restoration
and Conservation of Timber Structures 5’ held on April, 25th-26th, 2017
in Fatih Ali Emiri Efendi Cultural Center in Istanbul.
It is aimed to share and evaluate the national and international
experiences on preservation of timber architectural heritage by these
symposiums since 2012 and we intend to continue them by further
organizations. Most of the timber construction techniques and details
which had lasted for centuries have been almost disappeared, so today
it’s worth emphasizing all of the studies which are dealing with the
conservation and sustainability problems of timber architecture. The
preservation of timber heritage is a serious and urgent issue for not only
the architectural value but also its cultural impact, so we emphasize the
importance of bringing it up periodically every year by different case
studies and producing these written sources.
The conservation problems, practical experiences and proposals were
shared in five sections which focused on the ‘global timber construction
sector and international experiences, case studies, and structural behavior
of timber buildings’. This year, we had a new session; Contemporary
Timber Structures and talked about timber sykscapers and the tallest
timber building in Europe. Due to the usage of two languages in the
symposium for the fifth This year, we had a new session; Contemporary
Timber Structures and talked about timber sykscapers and the tallest
timber building in Europe.
During the symposium, 16 presentations in those five sections were
made and the audience participated were including the representators
of public and private sector, academics, experts from various disciplines,
students and citizens. Also the practical studies carried out by the
trainees of 2016 Training Programme on Restoration and Conservation
of Traditional Timber Structures organized by KUDEB Timber Training
Workshop were exhibited simultaneously.
We send our thanks and regards to all of the participators and the
presenters contributed to our symposium by sharing their experiences.

* This book of proceedings and other publications of KUDEB are accessible via the web-site below
for free:http://www.ibb.gov.tr/sites/kudeb/Documents/Kudeb_Yayinlari.htm
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Değerli katılımcılarımız,
kıymetli misafirler
Bugün burada beşincisini düzenlemiş olduğumuz; Ahşap Yapılarda Koruma ve Sempozyumu için toplanmış bulunmaktayız.
Sempozyumumuza beş yıldan beri
göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden ötürü başta İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız ve Büyükşehir ailesi adına
teşekkürlerimizi sunmak isterim.
Bildiğiniz üzere Daire Başkanlığımızın kurulması çok uzun zaman öncesine
dayanmıyor; İstanbul’daki korunması gerekli kültür varlıklarımız için kuruluşumuzdan bu yana yoğun mesai harcamaktayız. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
olarak iki yıldır; kültür varlığı envanterinin
tespiti, korunması ve gelecek nesillere
aktarılması için gerek proje, gerekse de
restorasyon uygulama çalışmaları ile var
gücümüz ile çalışmaktayız.
Belediyemizin; Dünya Miras Alanı
olan Süleymaniye ve Zeyrek bölgelerinde ahşap yapıların korunması için yapmış olduğu çalışmalar hız kazanmaktadır. Koruma Uygulama ve Denetim
Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar bu
konu ile ilgili kişi kurum ve kuruluşlar tarafından takdirle izlenmektedir ancak bu
çalışmaların daha da arttırılarak, kalitesinden taviz vermeden, toplum tarafından daha da algılanabilir hale getirilerek
devam ettirilmelidir.

Dear Guests,
We meet here for the opening ceremony of Symposium on Restoration
and Conservation of Traditional Timber Structures 5.
I would like to express our gratitude to you on behalf of the Mayor
of Istanbul Metropolitan Municipality
and the Metropolitan Family especially for the intense interest that you
have shown in our symposium for five
years.
As yo know; Department of Cultural Assest Conservation was established almost two years. We have
been working so hard to protection,
conservation of cultural assest in Istanbul during the short period. We
are working on determination of cultural assest stock, preparing projects
fo conservation of cultural assest but
also restoration side works to provide
conservation studies and transfer the
knowlodge and culture to next generations.
Conservation
and
restoration
studies on UNESCO World Heritage
Sides; Sülemaniye and Zeyrek have
been accelerated by Istanbul Metropolitan Municipality. KUDEB Restoration and conservation works are followed by conservation sector, public
but these studies should be further
enhanced and made more conceiva-

Ahşap konusunda dünyanın diğer
ülkelerde yapılan çalışmalar ülkemizin
ilerisindedir. Gerek mevzuat eksikleri
gerekse ahşabın kullanımında kalite ve
standartların oluşturulmasındaki eksikler
bir an önce giderilmeli ve kültürel mirasımızın temel yapı malzemesi olan ahşabın günümüz yapılarında kullanımı teşvik
edilmelidir.
Bu yıl sempozyumumuzu daha da
geliştirerek farklı bir mekânda sizlerle birlikteyiz. Ümit ediyorum ki gelecek
sene daha farklı katılımcılarla uluslararası bir boyut kazanacaktır. Sempozyumumuzda iki gün boyunca ahşap yapıların
korunması ve onarımına dair dünyanın
dört bir yanından gelen katılımcılarımızın
tecrübelerini paylaşacağız.
Bildiri ve deneyimlerini doğrudan
katkı veren konuşmacılarımıza ve sempozyumun düzenlenmesi için başından
sonuna kadar yoğun çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, verimli bir
sempozyum olmasını temenni ediyorum.
Dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı
ve sevgilerimi sunarım.

ble by the society without compromising quality.
Unfortunately, our country lags behind the other countries in timber industry. We could solve the problems
on legislative deficiencies and manufacturing high quality timber products standards for the industrial use
of timber must be work by authorities
immediately. Timber is the most important structural material of cultural
heritage so we could prefer timber in
our construction sector today.
We are organizing the symposium
in a new location this year. I would like
to thank our symposium speakers for
share their invaluable insight with us
and my fellow lovers of architecture
for giving their time and commitment
to organizing this symposium.
I would like to thank my colleagues
who worked hard to organize this
symposium.
Thank you for listening and I extend
a cordial welcome to all present.

Hüseyin TOK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Daire Başkanı
Istanbul Metropolitan Municipality
Director of Cultural Asset Conservation
Department
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KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nin Koruma Çalışmaları
ve Ahşap Sektörüne Bakış / Training Programme on
Restoration and Conservation of Traditional Timber
Structures and A View to Timber Industry
Demet Sürücü*

KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi, ahşap
yapıların korunması ve restorasyonu konusunda yerel yönetim sorumluluklarının bir örneği olarak, 06.08.2007 tarihli
İBB Başkanlık Oluru ile kurulmuş olup
fiziki koşulların hazırlanmasının ardından Nisan 2008’de eğitim faaliyetlerine
başlamıştır. Atölye çalışmalarının çıkış
noktası; ahşap yapıların korunması ve
onarımında çalışacak, ahşabı işleyen
usta ve teknikerlerin sayısının arttırılması ve ahşap koruma konusundaki temel
bilgi eksikliklerinin giderilmesi üzerine
kurgulanmış, bu kurgu mimari, mühendislikve ustalık faaliyetleri ile bir araya
getirilmeye çalışılmıştır.
Ahşap Eğitim Atölyesi’nin kuruluş
gerekçesi; İstanbul’un Dünya Mirası
Listesi’ne kabul edilmesinde önemli bir
etken olan geleneksel ahşap konut mimarisinin karakteristik yapım teknikleri
ve detaylarıyla korunması ve yok olma
tehlikesi ile karşı karşıya bulunan ahşap yapı sanatının gelecek kuşaklara
aktarılmasını sağlayacak deneyimli insan gücünün topluma kazandırılması ve
yaygınlaştırılması olarak özetlenebilir.
Bu gerekçeye hizmet edebilmek adına
farklı hedef kitlelere göre programlanan
eğitim, seminer ve atölye çalışmaları bu
yılda artarak devam etmiştir.
*

Timber Training Workshop of KUDEB
was established in 2008 by the aims of
supporting the preservation of timber heritage and the sustainability of
traditional wooden architectural techniques and details by training young
and qualified restorers and craftsmen at
06.08.2007 at Istanbul Metropolitan Municipality. The workshop is as an example of local authorities’ responsibilities in
the protection and restoration of timber
structures and started its training activities in April 2008 following the preparation of physical conditions. The starting
point of the workshops was to focus on
increasing the number of woodworking
craftsmen and technicians to work on
the conservation and repair of timber
structures and addressing basic skill deficiencies in timber conservation combined with architectural, engineering
and craftsmanship activities.
The aim of establishment of the Timber Training Workshop is, briefly, the
preservation of the traditional timber residential architecture, an important reason
why Istanbul is in the World Heritage
List, with its characteristic construction
techniques and details as well as training
qualified human power that will enable
the transfer of the art of wooden architecture, which is faced with the danger
of extinction, to the next generations.

Demet Sürürü, Orman Endüstri Yüksek Mühendisi/ Forest Industry Engineer, M.Sc.
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Ders Adı

Teori

Uygulama

1.

Koruma Kuramı

16 saat teori

2.

Yapı Malzemesi Olarak Ahşap

24 saat teori

24 saat uygulama

3.

Geleneksel El Aletleri ve Makinelerin Kullanımı

16 saat teori

32 saat uygulama

4.

Ahşap Süsleme

8 saat teori

96 saat uygulama

5.

Geleneksel Ahşap Yapı Mimarisi

24 saat teori

64 saat uygulama

6.

Ahşapta Bozulmalar

16 saat teori

8 saat uygulama

7.

Belgeleme

16 saat teori

16 saat uygulama

8.

Geleneksel Ahşap Yapı Elemanlarının Üretimi

16 saat teori

120 saat uygulama

9.

Ahşap Koruma Yöntemleri

16 saat teori

16 saat uygulama

10.

Üst Yüzey İşlemleri

8 saat teori

16 saat uygulama

Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı Ders Saatleri
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Atölyenin yürüttüğü faaliyetler ana
başlıklarıyla; Ahşap Yapılarda Koruma
ve Onarım Eğitim Programı, Mimar Mühendis Atölye Çalışmaları, Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon Uygulamaları, Usta Seminerleri ve Ahşap
Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu’nun düzenlenmesidir.
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi’nin
2008-2016 yılları arasında yürüttüğü
çalışmaları ana başlıkları ile şu şekilde
özetleyebiliriz. Hedef kitlenin en küçük
birimi olan; meslek liselerinin, mobilya
dekorasyon, ağaç işleri, mimari restorasyon bölümlerinde teknik lise eğitimlerini
sürdüren gençlere, haftada 6 saat ve toplamda 8 hafta süresince, ahşap yapıların
korunması ve restorasyonu konusunda
temel teknik bilgileri içeren “Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Eğitimleri” adı altında uygulamalı ve teorik
eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlere 117
öğrenci katılmıştır.
Diğer bir hedef kitle olan; geçimini ahşap işleyerek sağlayan ahşap usta,
kalfa ve çıraklarına yönelik, ahşap yapım

Within the frame of the training program
customized according to different target
groups to serve that purpose, seminars
and workshops continue to be held this
year with increasing frequency.
The main activities held within the
scope of the workshop are; Training Program on Restoration and Conservation of
Timber Structures, Architect - Engineer
Workshop Activities, Restoration of Traditional Timber Structures, Master Seminars and A Symposium on the Restoration
and Conservation of Traditional Timber
Structures. The activities carried out by
the KUDEB Timber Training Workshop
between 2008-2016 can be summarized
as follows. A training program on furniture decoration and woodworking designed for vocational high school students
who represent the smallest unit of the target group and applicational and theoretical training programs called the “Training
Program for Vocational High School Students” focusing on conservation of timber
structures and restoration, delivered over
a period of 8 weeks (6 hours a week) were
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2016 yılı etkinlikleri

sistemleri, onarımı ve koruma konusunda “Usta ve Kalfa Eğitimleri” adı altında
iki günlük teorik ve uygulamalı eğitimler
düzenlenmiş ve eğitimlere 2008-2017
yılları arasında toplam 260 kişi katılmıştır. Geçen yıllarda yürüttüğümüz çalışmalardaolduğu gibi, 2016 yılı faaliyetlerimiz içinde de önceliğimiz; meslek lisesi
ve meslek yüksekokulu mezunu genç
usta adayları ve teknikerlerdi. Atölyemiz,
ulusal ve uluslararası alandaki paylaşımı
arttırarak, üniversite ve meslek yüksekokullarının ahşap koruma ve restorasyon

organized. 117 students attended the
training programs.
Focusing on timber construction systems, repair and conservation, a two-day
long theoretical and practical training
program called the “Master and Apprentice Training Program” was designed for
wood craftsmen and apprentices making
a living through woodworking, attended
by a total of 261 people between the years
2008-2016. In a similar way to activities
conducted over the past years, the focus
of our 2016 activities were young master
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Mimar Mühendis Atölye Çalışmaları’ndan
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derslerinde mutlaka görülmesi gereken
bir atölye olarak benimsenmiştir. Atölyemiz, ahşap yapıların restorasyonu konusunda eğitim ve onarım uygulamaları
yürütmeyi planlayan yerel yönetimlere
de fiziki koşulları, el aletleri ve makineleriyle örnek olmaya başlamıştır.
Böylece 2008 yılında hedeflenen;
ahşap yapıların korunması ve onarımı konusunda doğru temel bilgilerin
paylaşılarak yaygınlaştırılması amacına
ulaşmaya başlamıştır. KUDEB Ahşap
Eğitim Atölyesi’nin sektördeki mimarmühendis meslektaşlarımızın isteği ile
2013 yılından bugüne düzenlediğimiz
“Geleneksel Ahşap Yapılarda Restorasyon
Uygulamaları Mimar- Mühendis Atölye
Çalışmaları’na” 116 meslektaşımız katılmıştır. Atölye çalışmasının ana başlıkları; yapıda kullanılan ahşap ve koruma
yöntemleri, bir ahşap yapı elemanı;kapı
ya da pencere onarımı,atölye içerisinde
19.yy. sivil mimari yapı örneğinin bir
odasının (taşıyıcı,bağdadi duvar, cephe,
pencere, döşeme kaplamaları) ile 1/1 ölçekte üretilmiştir.
Gerek kamuda gerekse özel şirketlerde çalışan koruma dünyasının
aktörleri olan mimar–mühendis meslektaşlarımızın ilgisi ile “Atölye Çalışmaları’nın” dönem içerisinde daha sık

candidates and technicians who are vocational high school graduates. Increasing
exchanges of expertise and knowledge on
the national and international areas, our
workshops have been endorsed as must
attend programs to supplement wooden
conservation and restoration courses at
universities and vocational schools. Our
workshop also sets an example for local
authorities planning to carry out training
programs on the restoration and repair of
timber structures with its modern amenities, hand tools and modern machinery.
We are well on track to achieve our
2008 target of sharing and disseminating
correct information on the conservation
and preservation of timber structures. So
far, 99 of our colleagues have participated
in the “Restoration of Traditional Timber Structures Architect-Engineer Workshop Activities” organized by the KUDEB
Timber Training Workshop in 2013 upon
the request of our architect-engineer colleagues in the industry. The main focus
of the workshop were wood products
used in buildings and their preservation,
wooden construction elements, door or
window repairs, and the reproduction of
19th century civil architectural structure
(a carrier, a timberwork wall, a facade, a
window, a floor covering) on a 1/1 scale.
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Zeyrek Camisi’nin ana kapısının yeniden üretimi

düzenlenmesi hedeflenmektedir.
Ahşap Eğitim Atölyesi’nin faaliyetlerinin en uzun süreli olanı; “Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı” dır. Program kapsamında, meslek
yüksekokullarının mimari restorasyon,
ağaç işleri, mimari dekoratif sanatlar
gibi mimari ve ahşap yapı elemanı ile
ilgili eğitimlerin verildiği programlarının
mezunlarına; ahşap yapıların korunması
ve onarımı konusunda daha donanımlı
vedeneyimli olmaları hedefiyle, 160 saat
teori, 400 saat uygulamadan oluşan ve
yaklaşık 5 ay süren bir eğitim verilmektedir. Program kapsamında; 2008, 2009
ve 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarında
meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrenci ve mezunlarından oluşan toplam
95 kursiyere teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Uygulamalar kapsamında
İstanbul’un Dünya Miras alanlarından
Zeyrek ve Süleymaniye’deki ahşap yapılarda bakım onarım çalışmaları yürütülmüştür.Son yıllarda anıt eserlerimizin
kapı, pencere onarımları konusunda da
atölyede çalışmalar yapılmıştır. 2016 yılı
Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve
Onarım Eğitim Programı kapsamında
bir çok anıt yapıya kapı, pencere vb. yapı

Our objective is to organize more of
these “Workshop Training Programs”
over the coming months with support
from our architect-engineer colleagues
who are key players in the sector of restoration and conservation working in the
public and private companies.
The longest of the Timber Training
Workshops is the “Training Program on
Restoration and Conservation of Traditional
Timber Structures”. The 5-month program
consists of 160 hours of theoretical and
400 hours of practical courses aiming at
making graduates of vocational schools
providing training in areas such as architectural restoration, woodworking and
architectural decorative arts more qualified and experienced in the preservation
and repair of wooden structures. Within
the scope of the program, theoretical and
practical training was given to 95 trainees
consisting of vocational high school students and graduates in 2008, 2009 and
2012,2013,2014,2015. Within the scope of
the training program, maintenance works
were conducted on wooden structures in
Zeyrek and Süleymaniye, the World Heritage Sites of Istanbul. In the recent years,
our workshop activities have also been
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elemanı onarım ve yeniden üretimleri ile
destek verilmiştir.
Eğitim programının hedefine ulaşıp
ulaşmadığını belirlemek için, kursiyerlerineğitim sonrası istihdamları takip edilmektedir. Bugüne kadar eğitime katılan
95 kişinin % 70’i; ahşap işleyen, onaran,
restorasyon ve koruma çalışmaları yürüte mimarlık ve mühendislik firmalarında ve ahşap atölyelerinde ara eleman
olarak çalışmaktadır, Eğitimlerin hedefine ulaşmasında ve istihdamın sürekliliğinde, koruma sektörünün; eski eser
onarımı ve restorasyonunda uygulayıcı,
denetleyici ve hedef belirleyicilerin birlikte istihdam politikası oluşturması ve
uygulamasına olanak sağlaması gerekmektedir.
Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim 2016 Programı; 10 kursiyerin
katılımı ile 2016 Programı: 10 kursiyerin
katılımı ile Ağustos 2016-Aralık 2016
tarihleri arasında yürütülmektedir. Kurs
sonunda kursiyerlerimize; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından birer katılım belgesi verilecektir.
Eğitim programının teorik ve uygulamalı ders süreleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir. Teorik dersler akademisyenlerin desteği ile yürütülürken, uygulamalı dersler ahşap yapıların korunması
ve restorasyonu konusunda tecrübeli
ahşap ustalarıyla birlikte verilmektedir.
Program kapsamında; uygulamaları
desteklemek amacıyla yerinde inceleme
gezileri de düzenlenmektedir.
Uygulama çalışmaları kapsamında
üretilen ve onarılan yapı elemanlarından
örnekler; sempozyumumuzla aynı anda
düzenlediğimiz “Sergi” ile koruma camiasıyla paylaşılmaktadır.
Türkiye’de ahşap endüstrisinde kul-

focusing on door and window repairs of
monuments.
Trainees’ post-training employment
is monitored to determine if the training
program has achieved its goals. Currently,
70% of the 95 people who participated in
the training program are working as intermediate staff in architectural and engineering firms and wooden workshops
that carry out woodworking, repairing,
restoration and conservation work. In
order for the objectives of the training
program to be achieved and for the continuity of employment prospects for the
trainees, it is necessary for the executives,
supervisors and target-setters in the conservation sector responsible for the repair
and restoration of historical structures to
formulate and implement a joint employment policy.
The 2016 Training Program on Restoration and Conservation of Traditional Timber Structures is being conducted
between August 2016 and January 2016
attended by 10 trainees. At the end of the
course, the trainees will be given a certificate of participation by the Istanbul Metropolitan Municipality.
The table below provides the theoretical and practical course hours of the training program. The theoretical courses are
delivered with the support of academicians while the practical courses are given with help from woodworkers experienced in the conservation and restoration
of wooden structures. On-site inspection
trips are also organized under the program to support the practical courses.
Examples of the construction elements
produced and repaired within the scope
of the training activities are shared with
the conservation community through the
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Prof.Dr. Reha Günay ile “Koruma Kuramı” Dersi
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Kursiyer katılım belgesi töreni sonrası

lanılan ahşap miktarı hakkında genel
bazı verileri paylaşmak istiyorum. Ülke
yüzölçümünün %28,6’sı ormanlarla
kaplı olup, toplam orman alanımız 22,3
milyon hektardır. Ormanlık alanlarımızın 11,4 milyon hektarında üretim yapılmakta olup, diğer alanlar su havzası,
mesire yeri, milli park sahası, tabiatı
koruma alanı vs. olarak koruma altına
alınmıştır. Yıllık 31 milyon m3 endüstriyel ve yakacak odun tüketimi yapılan
ülkemizde, bu tüketimin yaklaşık %77‘si
devlet ormanlarından karşılanmaktadır.

“Exhibition” organized at the same time
as our symposium.
I would like to share some general
data about the amount of wood used by
the wood industry in Turkey. 28.6% of the
country’s surface area is covered with forests and our total forest coverage is 22.3
million hectares. Agricultural activities are
conducted on 11.4 million hectares of our
forests while other areas are preserved as
water basins, recreational areas, national
parks, natural reserves etc. 31 million m3
of industrial and fuelwood is consumed
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Uygulama çalışmalarından örnekler
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Talep edilen odunun yaklaşık %15’i özel
sektör tarafından karşılanmakta, %8’lik
bir oran ise ithal edilmektedir.
Ülkemizden özellikle Avrupa birliği üye ülkelerine ihracat yapacak olan
müşterilerimizin ihracat yapmasındaki
engellerin ortadan kaldırılması amacıyla
sürdürülebilir orman yönetimi çalışmaları kapsamında 2,4 milyon hektar orman alanında FSC (Forest Stewardship
Council) orman yönetim sertifikası alınmıştır. Ormanlarımızın %11’i sertifikalandırılmış, üretimin de %18’i sertifikalı
ormanlardan yapılmaktadır.
Masif ahşap endüstrisinin en önemli alıcılarından biri olan restorasyon,
koruma ve onarım camiasının ihtiyacı
olan yerli ağaç türlerinin sürekliliğinin
sağlanması için orman yönetim sistemlerinin yerel türleri koruyan politikalar
geliştirmesi ve sertifiakayon sistemlerini
geliştirmesi gerekmektedir.
Ahşap Eğitim Atölyesi’nin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve paylaşımların
yaygınlaştırılması adına tüm inancımızla
çalışmalarımızı yürütüyoruz, destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

annually in Turkey with 77% of this consumption covered by state forests. Approximately 15% of the wood is covered
by the private sector and 8% is imported.
Under the sustainable forest management activities, the Forest Stewardship
Council (FSC) forest management certification has been obtained for a forest area
covering 2.4 million hectares to eliminate
the barriers our customers exporting to
European Union member states face. 11%
of our forests are certified and 18% of the
production is made from certified forests.
Forest management systems need to
develop policies and certification systems
that protect local species in order to ensure the continuity of local tree species
needed by the restoration, conservation
and repair community, which is one of
the most significant buyers of the solid
timber industry.
We are continuing our activities with
more commitment than ever to continue
the good work we have started with the
Timber Training Workshop and I would
like to thank everyone supporting us in
the process.
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Tarihi Yapıların Onarımında Mühendisin Rolü
The Engineer’s Role in The Repair of Historic Structures
Peter Ross*

Pek çok koruma projesinde, dayanım ve
tarihi stilin değerlendirilmesi konusunda
sorunlar yaşanır ve yapının yeterliliğinin
veya onarım çalışması kesinlikle gerekiyorsa onarım seçeneklerinin belirlenmesinde sıklıkla mühendisin uzmanlığına
ihtiyaç duyulur.
Bu nedenle çoğu yapısal değerlendirmede dayanım sorgulanır. Dayanımın
değerlendirilmesinde faydalanılan ve duruma bağlı olarak ayrı ayrı veya birlikte
kullanılabilecek üç yaklaşım mevcuttur:
performans geçmişi,
analiz ve
yük testi
Bu makalede bu yaklaşımlar daha ayrıntılı olarak incelenecek ve kullanımlarına ilişkin örnekler verilecektir.

Performans Geçmişi veya
“100 yıl kuralı”
Bir bina uzun yıllar boyunca iyi performans göstermişse; yapının sağlam olduğuna ve kendisinden bekleneni verebileceğine dair bu kanıtın göz ardı edilmesi
akıllıca olmayacaktır. 100 yıllık uyumluluk süreci, uygulamada hem 1914-1918
savaşından önce inşa edilen bütün yapıları içerebileceği hem de bu dönüş aralığının, binanın tasarımdaki rüzgar ve
kar yüklerine dayanmış olma olasılığının
%95 gibi bir oran olduğunu gösterdiği
için tavsiye edilir. Daha yeni binalar için
bir değerlendirme yapılması gerekir.
Elbette bu kural belirtildiği kadar
*

Introduction
Many conservation projects present
problems of the assessment of strength
as well as historical style, and the engineer’s expertise is often needed to determine the adequacy of the structure or
the options for repair, where there is an
obvious need for remedial work.
Most structural appraisals will therefore have to address the question of
strength. There are three approaches to
strength assessment, which can be used
separately, or in combination, depending upon the circumstances:
the history of performance,
analysis, and
load testing.
This paper looks at these approaches
in more detail, and then gives examples
of their use.

The history of performance-or the
‘100-year rule’
If a building has performed well for a
considerable number of years, then it
would be foolish to ignore the evidence
that the structure is sound, in the sense
that it can cope with what is required
of it. The period of compliance—100
years—is suggested both because it can
be deemed in practice to include all
structures built before the 1914–18 war,
and because this return period gives
something like a 95% chance that the
building has sustained the designed
wind and snow loads. For younger
buildings a judgement would have to
be made.

Peter Ross, İnşaat Mühendisi, Ove Arup and Partners/ Civil Engineer, Ove Arup and Partners
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basit bir şekilde kullanılamaz; kuralın
belirtildiği kadar basit bir şekilde kullanılabilmesi için hiçbir binanın yıkılmamış olması gerekir ve bunun doğru
olmadığını biliyoruz. Mimar, bir mühendise “Yüz yıldır ayakta duran bu
bina için neden bu kadar endişeleniyorsun?” diye sorar. “Çünkü” der mühendis, “Bence bina yoruldu ve artık
uzanıp dinlenmek istiyor.” Kuralı göz
önünde bulundururken aşağıdaki koşulları gözlemleyerek binaların yorgun
olmadığından emin olun:
Stabilite prensipleri gözlemlenebiliyor ve güncel bir hareket ve tehlike
bulgusu yok. Yani yapı pamuk ipliğine
bağlı değil.
Zaman içinde dayanımı azaltmış
olabilecek kusurlar giderilmelidir. Bu,
aşınan bütün parçaların veya bağlantıların onarılması anlamına gelir.
Gelecekteki yük rejimi geçmişteki
yük rejiminden daha kötü olmayacak.
Bu nedenle, Kural, “kalabalık” nedeniyle yük oluşma ihtimali yüksek olan evsel
mülkler için kullanılmamalıdır.
Elbette iskeletin gizlenen kısmı ne
kadar fazlaysa kurala olan güven de o
kadar azalır. Bu nedenle sıklıkla açma
ihtiyacı olur.
Kabul edilse de edilmese de bu, mimarlar tarafından evsel iskeletler için en
sık kullanılan değerlendirme yöntemidir. Bina, kuralın bütün koşullarını karşılıyorsa hesaplama yapılmasına gerek
olmaz.
Kuralın, bir zeminin geçerli yönetmelikte tanımlanan uygun yük miktarını destekleyeceğini göstermediğinin,
yalnızca geçmişte dayanılan yüklere dayanmaya devam edeceğini gösterdiğinin
farkında olmak gerekir.

The rule cannot, of course, be used
simply as stated; it would mean that
no structure has ever collapsed, which
is obviously not true. “Why are you so
worried about that building,” said the
architect to the engineer, “when it has
stayed up for a hundred years?” “Well”
replied the engineer, “I think it’s tired
and would like to lie down.” Ensure
buildings are not tired by observing the
following provisos to the rule:
The principles of stability can be
seen and there is no evidence of current
movement or distress—in other words,
the structure is not hanging on by a
thread.
Defects which might have gradually reduced the strength over time must
be made good. This would mean that all
decayed members or joints, for instance,
must be repaired.
The loading regime will not be worse
in the future than in the past – thus for a
domestic property the Rule should not
be used if ‘crowd’ loading is likely.
Of course there is less confidence in
the rule the more of the frame is concealed – thus there is often a need for
opening-up.
Whether acknowledged or not, this
is the method of assessment most often
used by architects for domestic frames. If
the building fulfils all the conditions of
the rule, then calculations are not necessary.
It is important to realise that the
rule does not demonstrate, for instance,
that a floor is capable of supporting the
appropriate loading defined in current
Codes, but only that it can continue to
support the load regime sustained in
the past.
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Analiz
Kural yeterli miktarda güven vermezse
bazen yapının dayanımını göreceli olarak değil; kesin olarak belirleme ihtiyacı
doğabilir. Aslına bakılırsa işe bir mühendisin dahil edilmesinin nedeni genellikle
budur. 100 yıl kuralı bir yapının “yeterince güçlü” olduğunu gösterebilir ancak
“ne kadar güçlü” olduğunu göstermez.
Bir yapıdaki yükü artırmak istiyorsak
veya daha fazla yüke yol açacak bir kullanım değişikliği yapacaksak bir tür analiz yapmaya da çalışmamız gerekir. Olağan yaklaşım şudur:
yapının analitik bir modelini oluşturmak
ilgili yük durumları altında modeli
analiz etmek
uygulanan eleman streslerini belirlemek ve ardından
bunları yasal yönetmelik sınırlarıyla
karşılaştırmak.
Mevcut yapıların analizinde karşılaşılan başlıca sorunlar anlamlı bir analitik
model oluşturmak ve eleman ve bağlantı dayanımını belirlemektir. Kirişler
ve sütunlar gibi basit elemanlar ve üçgen iskeletler çok fazla zorlanılmadan
modellenebilir. Elemanların “yerlerine
oturmalarının” kuvvet dağılımını radikal
ölçüde değiştirebildiği çatı babalı çatılar
gibi artık yapılar daha fazla güçlük çıkarır. Bu durumda yerine oturma eksikliğinin her iki uç noktada analiz edilmesi
gerekebilir. Sonuç çıktıları sıklıkla kutsal
kitap gibi kabul edildiğinden bilgisayar
tarafından analiz edilecek bütün modellerin ardında yatan varsayımların çok iyi
anlaşılması gerekir.
Uygulanan streslerin bir kısmı daha
büyük veya daha düşük doğrulukla belirlendikten sonra izin verilen streslerle
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Analysis
When enough confidence cannot be obtained from the rule there is sometimes a
need to establish the strength of a structure in absolute, rather than relative,
terms. Indeed, this is often the reason for
the appointment of an engineer. The 100year rule may conclude that the structure
is “strong enough” but not “how strong”
it is. If we wish to increase the loading on
a structure, or justify a change of use to
a heavier imposed loading, then we will
have to attempt some form of analysis.
The usual approach is to
prepare an analytical model of the
structure
analyse the model under the relevant load cases
determine the applied member
stresses, and then
compare them with Code limits.
The principal problems in the analysis of existing structures are the preparation of a meaningful analytical model,
and the determination of the member
and joint strengths. Simple elements,
such as beams and columns, and triangulated frames may be modelled without
undue difficulty. Redundant structures
such as a crown post roof, where the
“fit” of the members can radically alter
the distribution of forces, present more
difficulty. In this case, an analysis may be
have to be made at either extreme of the
lack of fit. The assumptions behind any
model which is then analysed by computer must always be carefully understood, since a print-out of results is often
regarded as Holy Writ.
Having determined some applied
stresses, of greater or lesser accuracy, they
have now to be compared to permissible
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karşılaştırılmaları gerekir. Elemanlar ağır
veya aşikar kusurlar içermiyorlarsa uygun
yönetmelikten düşük stres derecesi alınarak yumuşak ağaçlar için ölçülü bir varsayım yapılabilir. Bu stresler uygulanan
streslerden yine de daha büyükse sorun
yok demektir. Durum bu değilse ve elemanların yüzey karakteristikleri en az üç
taraftan görünebiliyorsa, genellikle minimumdan yüksek olan sınıflandırma streslerini belirlemek için yönetmeliğin gözle
sınıflandırma kuralları kullanılabilir.
Yapı, analizle hala doğrulanamıyorsa
yük testi yapmak mümkün olabileceği
için yapıyı güçlendirmek veya kullanılamaz ilan etmek konusunda aceleci davranmamamız gerekir. Bu durum tarihi
değeri olan yapılar için özellikle geçerlidir.

stresses. If the members do not contain
gross and obvious defects, a conservative
assumption may be made for softwoods
by taking the lower grade stresses from
the appropriate Code. If these stresses
are nevertheless greater than the applied
stresses, then all is well and good. If they
are not, and the surface characteristics
of the members can be seen on at least
three sides, then the visual grading rules
of the Code can be used to allocate grade
stresses, which, in general, will be higher
than the minimum.
If the structure still cannot be justified by analysis, we should not rush to
strengthen or condemn the structure,
especially if it is of historic value, since it
may be possible to carry out a load test.

Yük Testleri
Geçerli yönetmelikte ilgili bir yük testi pros,edürü yer almamaktadır. Bunun
nedeni, yasaların bir prototip tertibatının çöktüğü yükü belirlemek üzere tasarlanmalarıdır. Bu sebeple hizmete devam edecek bir yapı için kullanılamazlar.
Testler güvenli ve kontrollü bir şekilde
gerçekleştirilmeli ve ucuz bir seçenek
olarak değerlendirilmemelidir. Ancak,
bazı durumlarda onarım çalışmasının
maliyetiyle karşılaştırıldıklarında, aşağıdaki iki “Olay İncelemesi’nde” gösterildiği gibi, ekonomik olabilirler.
Uygulamada yükler yalnızca dikey
olarak uygulanabilir ve bu nedenle yük
testleri genellikle zeminlere kimi zamansa; çatılara uygulanırlar.
Makul ölçüde olumlu sonuç beklentisi olmadığı müddetçe yük testi teklif edilmemelidir. Hesaplanabiliyorsa,
uygulanan stres/yük başarı ihtimaline
ilişkin fikir verecektir. Basit döşeme kirişlerinde bunlar kolaylıkla belirlenebilir

Load tests
There is no relevant load testing procedure described in current Codes, because
they are designed to establish the load
at failure of a prototype assembly and,
therefore, cannot be used for a structure
which is to continue in service. Tests
must be carried out in safety, and in a
controlled manner, and they should not
be regarded as a cheap option. However, in certain circumstances they may be
economic when compared to the cost of
remedial work, as is shown in two Case
Studies below.
In practice loads can only be applied
vertically, and so load tests are most often applied to floors, and occasionally to
roofs.
A load test should not be proposed
unless there is a reasonable expectation
of a positive result. The applied stresses,
if calculable, will give some idea of the
likelihood of success. For simple floor
beams these can be established relatively
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ancak önceki bölümde de belirtildiği gibi
çok sayıda bağlantıya sahip yüksek derecede artık yapılarda anlamlı bir biçimde
analiz edilmeleri genellikle zordur.

easily but, as stated in the previous section, highly redundant structures, with
many joints, are often difficult to analyse
meaningfully.

1. Manchester Sanat Galerisi (1860)

1. Manchester Art Gallery (1860)

Bir çatı mimarisinin gözle
sınıflandırma yöntemiyle daha
yüksek yükler için değerlendirilmesi
19. yüzyıl Sanat Galerisi, tuğla taşıyıcı
duvarlara ve geniş çatı pencereleri içeren
ahşap çatılara sahip bir dizi galeriden
oluşur. Mimar, çatı kaplamasını değiştirmek, yalıtımı ve hizmet tahsisatını artırmak istedi. Bu değişiklikler kalıcı yükü
%15 artırıyordu. Bu nedenle 100 yıl kuralı uygulanamadı ve Arup’tan çatıların
artan yükü taşıma kapasitelerini değerlendirmesi istendi.
Bina ilk olarak geçici bir çatıyla kaplandı (Şekil 1.1) ve ardından orijinal örtü
altı kaplaması söküldü ve yapı açığa çıktı. (Şekil 1.2). Ana kirişler yumuşak ağaçtan çift olarak inşa edilmişti. Durumları
genel olarak iyiydi ve aşırı bir belverme
yoktu. Ekstra yük teklif edilmemiş olsaydı analiz yapılmasını tavsiye etmezdik
ve Kuralı temel alarak doğrudan yapının
sağlam olduğuna kanaat getirirdik. Ancak, kirişlerin kapasitelerini belirlemek
için yeni dayanım derecelerinin belirlenmesi gerekiyordu. Bu amaçla kullanılabilecek yöntemlerden biri CP112
kurallarını kullanmaktı (dipnota bakın).
Kirişlerin kesitleri temizlendi (Şekil 1.3)
ve ilgili derece kusurları hakkında aşağıdaki kayıtlar tutuldu:
lif eğimi: neredeyse sıfır
küçülme (veya eksik kesit): yok
budak: çok az ve bulunanlar küçük
boyda (Sınıf 75 için izin verilen sınırdan
küçük)

Assessment of a roof structure for
increased loading by visual grading
This 19th century Art Gallery is a series
of Galleries with brick load-bearing
walls and timber roofs which included
large roof-lights. The architect wanted
to change the roof covering, and provide
for an increased insulation and service
allowance, which would in total increase
the permanent load by 15%. Thus the
100-year rule could not be relied upon,
and Arup were asked assess the roofs
for their capacity to accept the increased
loading.
The building was first covered with
a temporary roof (Figure 1.1 ) and then
the original roof boarding was removed,
which exposed the structure. (Figure
1.2). The principal beams were of softwood, in pairs. Their condition was generally good, with no excessive deflection.
If no extra load was to be proposed, we
would not have recommended analysis,
but come directly to the view that the
structure was sound on the basis of the
Rule. However, in order to establish the
capacity of the beams it is necessary to
establish their grade strength. One way
of doing this is to use the rules of CP112
(see footnote). Sections of the beams
were cleaned up, (Figure 1.3) and records taken of the relevant grade defects
as follows:
slope of grain: virtually zero
wane (or missing cross-section):
none
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Şekil 1.1: Geçici
çatı, pahalı bir iş
fakat bazen kısmi
onarımlardan daha
fazla iş görür
Figure 1.1. The
temporary roof. An
expensive item,
but essential if the
works are more
than local repairs
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Şekil 1.2: Ana kirişlerin planı
Figure 1.2 Layout of the principal beams

Şekil 1.3: Yüzeyi temizlenmiş kirişler
Figure 1.3 Beam surfaces cleaned

Bu nedenle bu kirişler genellikle sınıf 75’ten daha iyiydi. Bu sınıflandırma
temel alınarak kirişler artan yükü yeterli
ölçüde taşıyabilirdi.
Not: CP112’den alınan sınıflandırma kuralları ve kusur sınırları Peter
Ross tarafından yazılan “Appraisal and
Repair of Timber Structures” (Ahşap
Yapıların Değerlendirilmesi ve Onarımı) adlı kitapta verilmiş ve açıklanmıştır. Kitap şu anda izin verilebilir stres
formatındadır ancak revize edilmekte

knots: very few, and those seen
were small (less than the permitted limit
for Grade 75)
These beams were therefore generally better than 75 grade. Based on this
grade, the beams would adequately take
the increased load.
Note: The grade rules and defect limits taken from CP112 are given and explained in ‘Appraisal and Repair of Timber Structures’ by Peter Ross. Currently
the book is in permissible stress format,
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ve yeni bir basımla Limit Durum formatına getirilmektedir.

but the book is being revised to the Limit
State format in a new edition.

2. Belfast Makası ve Duxford
Havaalanı Hangarları

2. The Belfast Truss and The
Duxford Airfield Hangars

Uzun açıklığa sahip bazı çatı
makaslarında uzun vadeli
belverme/ sehim durumu
On dokuzuncu yüzyılda metal bağlayıcıların seri üretime geçmesi kereste
iskeletlerin ve özellikle de çatı makaslarının üretimini önemli ölçüde etkiledi.
Nispeten küçük kesitlere sahip keresteler (elektrikli testerelerle oldukça ucuza
üretiliyorlardı) üst üste getirilebiliyor ve
birbirlerine çakılıyor veya vidalanıyorlardı. Bu bağlayıcılar, makaslamadaki
ağaç çivileriyle ek yerindeki gerilime
veya sıkışmaya dayanıyorlar ve böylece
temelden farklı yapı formlarına imkan
tanıyorlardı.
30 m’ye kadar uzanan makaslar üretmek için küçük çapraz kesitli keresteler
ve çok sayıda çivi kullanan Belfast makası bu formlara dair oldukça güzel bir
örnektir. Hiçbir süsleme içermiyor olsa
da makas formu çok verimlidir. En iyi
uygulaması Kraliyet Savaş Müzesi’nin
(Şekil 2.1) bir parçası olan Duxford Havaalanı’ndaki Birinci Dünya Savaşı hangarlarında görülebilir.
Her makas iki yarımdan oluşmuştur
ve diyagonellerden geçen çivilerle birbirlerine bağlanmıştır. Alt bağların her biri
dirsekli bindirmeye sahip ve birbirine
çivilenmiş dört parçadan oluşur. İki kare
parçadan üstte olan gerekli eğriliğe çekilebilecek kadar incedir. Diyagoneller,
sofistike bir dik kafes formuna sahiptir,
makasın uçlarına doğru eğilmişlerdir ve
mühendisler bu aranjmanın avantajları
hakkında saatlerce tartışabilirler (Şekil

The arrest of long-term creep
deflection in some long-span roof
trusses
In the nineteenth century the mass production of metal fasteners had a radical effect on the construction of timber
frames and, in particular, the roof truss.
Timbers of relatively small cross-section
(produced quite cheaply by power saws)
could simply be lapped, and then nailed
or bolted together. These fasteners, with
their dowel action in shear, would resist
tension or compression in the joint, and
so make possible fundamentally different structural forms.
The Belfast truss is a particularly elegant example of such a form, which uses
small cross-section timbers and a large
bag of nails to make trusses which span
up to 30 m. The truss form is very efficient, although without ornament of any
kind, and it can be seen at its best in the
First World War hangars at Duxford Airfield, a part of the Imperial War Museum
(Figure 2.1).
Each truss is fabricated in two halves
which are then joined together by nailing
through the diagonals. Each bottom tie
is made up of four pieces nailed together,
with staggered laps, and the top boom
of two square pieces, slender enough to
be pulled to the required curvature. The
diagonals are in the sophisticated form
of an orthogonal lattice, canted over
towards each end of the truss, and engineers can spend hours debating the
merits of this arrangement (Figure 2.2.).
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Şekil 2.1: Hangar kapıları, biri açık durumda
Figure 2.1. View of hangar doors, one partially open

Şekil 2.2: İç mekân, çatı ve kapılar görünebilir halde
Figure 2.2. Interior, showing roof and doors

2.2). Makaslar merkezler arasında yaklaşık 3 m aralığa sahiptir ve aşık ve haç
biçimli rüzgar bağlamasıyla bağlanır.
Muhtemelen orijinal çatı örtü altı sistemi
bitümlü keçeyle kaplı diyagonel levhalardan oluşuyordu ve bir noktada oluklu
sacla değiştirildiler. 1990 yılında Müze
çatı kaplamasının tescilli bir yalıtımlı
profilli alüminyum sistem kullanılarak
değiştirileceği bir program başlattı.
Duxford’da ayakta kalan üç hangarın tamamı aynı forma sahiptir. Hangarların her birinde iki salon ve tuğla
duvarlara uzanan makaslar bulunur.
Binaların girişleri, önemli bir marangozluk işi olan kayar-katlanır kapı çiftleriyle
kapatılmıştır. Her kapı, kayar direklere
menteşelenmiş 18 yapraktan üretilmiştir
(Şekil 2.3). Her yaprak çerçevelenmiştir,
genellikle tam boy sereni kullanılmıştır
ve diyagonel dilli ve oyuklu levhalarla
doldurulmuştur. Yapraklar, aşırı açılmayı önlemek için katlanan çelik kayışlarla
bağlanmıştır. Tertibatı stabilize etmek ve
aşırı dönmeyi önlemek için iki çift yaprakta kayışlar bulunur.
Kapıların ağırlığı zemine gömülmüş
metal bir parkurda ilerleyen tekerlekler
tarafından taşınır ve direkler, uç makasına bağlanan çelik kaplama keresteler

The trusses are spaced at approximately
3 m centres, and joined by purlins and
cross-bracing. It is likely that the original roof decks were made up of diagonal boards covered with bituminous felt,
replaced at some time with corrugated
iron. In 1990 the Museum began a programme of roof covering replacement,
using a proprietary insulated profiled aluminium system.
All of the surviving three hangars
at Duxford are of a similar form. Each
hangar has two halls, with trusses spanning onto brick walls. The ends of each
building are closed by pairs of sliding–
folding doors, which in themselves are
significant pieces of carpentry. Each
door is made up of 18 leaves hinged onto
sliding uprights (Figure 2.3). Each leaf
is framed, often with full-height stiles,
and infilled with diagonal tongued and
grooved boarding. The leaves are linked
by folding steel straps, to prevent overopening. Two pairs of leaves have fixed
straps, to stabilise the assembly and prevent overturning.
The weight of the doors is carried on
wheels which run on a metal track embedded in the floor, while the uprights
are stabilised by horizontal rollers en-
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Şekil 2.3:
Kapıların dıştan
görünüşü
Figure 2.3.
Exterior face of
doors

Şekil 2.4:
Kapıların
izdüşümü
Figure 2.4.
Door elevations

arasındaki yatay silindirlerle stabil hale
getirilir (Şekil 2.4).
1992 yılında Müze iki sorun nedeniyle Ove Arup and Partners şirketinden
çatının ve kapıların incelenmesini istedi:
Makasların zamanla belvermeleri
ön kılavuzların bazılarının kapıların üstüne oturmalarına neden oldu ve geçmişte bazı yapraklara taraklama yapılarak etki hafifletilmiş olsa da bu durum
kapıların kullanılmasını zorlaştırıyordu
(Şekil 2.4).
Kapı başlarındaki geniş hava açıklıkları iç ortam koşullarının günümüz-

gaged between steel-faced timber guides
attached to the end truss (Figure 2.4).
In 1992 the Museum asked Ove
Arup and Partners to investigate the
condition of the roof and doors in relation to two problems:
• Deflections of the trusses with time
had caused some of the head guides to
bind on the tops of the doors, making
them difficult to operate, even though
some of the individual leaves had been
eased in the past by notching (Figure 2.4).
The large air gaps at the door heads
meant that the internal ambient condi-
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de ağaçtan değil metalden üretilen
hava taşıtlarının onarımında arzu edilen derecede kontrol edilememesine
yol açıyordu.
Bir şekilde kapı başlarının biraz yükseltilmesi ve gelecekte gerçekleşecek
belvermelerin/sehimin kontrol altında
tutulması gerekiyordu. Bu çalışma, kapıların rahat bir şekilde hareket edebilmesine ve hava açıklığının kontrol edilebilmesine ve kabul edilebilir bir asgari
düzeye çekilmesine imkan tanıyacaktı.
9:1 uzunluk/merkez derinliğine sahip olan makaslar nispeten dardı fakat
dayanımları hala yeterliydi (birkaç yıl
önce bir örnek, bazı yük testlerinden
geçirilmişti). Kılavuz raylarda (orijinal
olarak düz yerleştirilmişlerdir) yapılan
incelemede orta kısımdan yaklaşık 70
mm ile 80 mm arasında belverme/sehim
olduğu görüldü ve bu durum belvermenin akma bileşenini yansıtıyordu. Makasla karşılaştırıldığında büyük olmasa
da (uzunluk/400) kapıların üzerindeki
boşluktan çok daha genişti ve bu nedenle taraklanmışlardı. Kılavuzların bazıları
taraklamaya rağmen kilitleniyordu ve bu
da akma belvermesinin devam ettiğini
göstermekteydi.
Bu nedenle sehimi ortadan kaldırmak için bir yöntem bulunması gerekiyordu. Bunun yanı sıra kılavuzlar yeniden düz hale getirilmek isteniyordu. İlk
planda akma belvermesiyle başa çıkmak
zor gibi görünüyordu: Uç makasının
modifiye edilmesi mümkün değildi ve
tek seçenek bu makasın işini yapacak
bitişik bir çelik makas yapmaktı. Ancak
kapılar üzerinde yapılan incelemede binanın genişliğinin tamamı boyunca açılmadıklarını gösterdi. Açıklığın sonuna
destek yerleştirilerek makasın genişliği

tions could not be controlled to the degree which was desirable for the repair
of aircraft, which nowadays are made of
metal, rather than timber.
Some means of lifting the door heads
slightly and controlling future deflections was required. This would allow the
doors to move freely, and allow the air
gap to be controlled and reduced to an
acceptable minimum.
The trusses are relatively shallow,
with a span/centre depth ratio of 9:1. Although their strength is still adequate (a
sample number were load-tested a few
years before). A survey of several guide
rails (that would originally have been
set to level) showed a mid-span deflection of around 70 mm to 80 mm, which
would represent the creep component of
deflection. Although it is not large in relation to the truss itself (span/400), it was
much larger than the clearance over the
doors, and it was for this reason that they
had been notched. Some guides were
binding despite the notches, so it was
clear that creep deflection was on-going.
Thus some method would have to be
found of eliminating creep deflection.
In addition, it would be desirable to reset the guides to line. Initially it seemed
difficult to deal with the creep deflection:
in practical terms, it would be impossible to modify the end truss, and the
only answer would be to build a steel
truss adjacent which took over its duties.
However, the study of the doors themselves immediately showed that they did
not open to the full span of the building.
Props could be placed at the limit of the
opening, which would reduce the truss
span by a third (Figure 2.3). Since deflection is proportional to the fourth power
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Şekil 2.5: Kapı üstü
kılavuz detayları
Figure 2.5. Door
head guide detail

üçte bir kısaltılabilirdi (Şekil 2.3). Belverme, genişliğin dördüncü gücüyle doğru
orantılı olduğu için akmanın etkisi yüz
kat azaltılabilir ve çalışma üzerindeki etkisi ortadan kaldırılabilirdi.
Kılavuzların yeniden hizalanması
daha büyük bir sorun oluşturdu. Yapıları
makasla iç içeydi ve bu nedenle aslında
düzleştirilmesi gereken makasın kendisiydi. Genel deneyim, akma belvermesinin kalıcı bir kereste eleman setiyle
sonuçlandığını gösteriyor. Bu nedenle
makasları kaldırma potansiyelini test
etmek için vidalı kriko başlı iki destek
(beton kalıp iskelesi desteğinden uyarlanan) tasarlanmasına karar verildi. Ancak
krikolar makası kaldırarak kolaylıkla rulmanlarından çıkarabileceği için bu “körleme” yapılamazdı. Bu nedenle krikoların ikisine de destekteki yükü gösterecek
birer basınç göstergeli Fressinnet tablalı
kriko yerleştirildi.
Bu aranjman, makasın desteklerinden çıkmadan yaklaşık 30 mm kaldırılabileceğini gösterdi. Diğer bir deyişle

of the span, the influence of creep would
be reduced by one hundred fold, and
would, in effect, be eliminated.
Realigning the guides proved more
of a problem. Their construction was intimately bound up with the truss, which
would mean that it was the truss which
would effectively have to be straightened. The general experience is that
creep deflection results in a permanent
set of timber members. It was decided
therefore to design the two props with
screw jack heads (adapted from concrete
falsework props) in order to test the potential for lifting the trusses. This could
not be done `blind’, however, because
the jacks might simply lift the truss off
its bearings. Thus a Fressinnet flat-jack
with a pressure gauge was placed on
each jack to indicate the load in the prop,
and an estimate was made of the truss
dead weight.
This arrangement indicated that the
truss could be lifted about 30 mm while
still bearing on its supports. In other
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akma belvermesinin yaklaşık yarısı ortadan kaldırılabiliyordu.
Kalan kısım kılavuzların üzerinden
kırpılabilir ve böylece kapılardaki taraklar onarılabilirdi. Ayrıca hava yolunu
kapatmak için yaprakların üzerine sofita
levha yapılacaktı.

words, around half the creep deflection
could be removed.
The remaining amount could be
trimmed off the guides, enabling the
notches in the doors to be repaired, and
a soffit board to be built over the leaves
to close the airway.

3. Edinburgh, 26-28 Charlotte
Square’deki Katlar

3. The Floors at 26-28 Charlotte
Square, Edinburgh

İnceleme ve yük testiyle bazı
konutsal katların ofis kullanımı için
değerlendirilmesi
Edinburgh’deki; “New Town” on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir ve düzenlenmiş meydanlar ve
birbirine bağlanan caddeler etrafında
bulunan geniş ve zarif kent konutlarından oluşur. Çoğu günümüzde hala
ayaktadır ancak çok sayıda ev farklı kullanımlar için dönüştürülmüştür. 26–28
Charlotte Square bir süredir ofis olarak
birbirine bağlanmış durumdadır ve 1990
yılında mülkleri kapsamlı bir şekilde yenilemeyi ve bütün kiracıları her katın 2,5
kN/m2 ilave yükü (İngiltere Standart ofis
yükü, günümüzde Eurocode yükü olarak
kullanılmaktadır) taşıyabileceği konusunda temin etmeyi amaçlayan bir şirket
tarafından alınmıştır. Bina daha önce
ofis olarak kullanılmış olsa da geçmişte
ne kadar yük taşıdığı belirlenemiyordu
ve kapasitenin 2,5 kN/m2 olma ihtimali
pek yüksek değildi. Katların ayrıntılı bir
şekilde değerlendirilmesi gerekiyordu.
İlk aşama; levhaların bazılarını kaldırmak (neyse ki bunlar ana kirişlere
paralel yerleştirilmişti) ve yapıyı incelemektir. Evler; bölgedeki evlere benziyordu. Masif kârgir duvarlar ve geniş ana
kirişlerden oluşan ve üzerlerine ortak
boy kirişleri taraklanmış ahşap zemin-

The assessment by inspection
and load testing of some domestic
floors fr office loading
The `New Town’ of Edinburgh was built
during the latter half of the eighteenth
century, and consists of large elegant
town houses set around landscaped
squares and linking streets. Most are still
in existence today, although many have
been converted to other uses. Numbers
26–28, Charlotte Square, have for some
time been interconnected as offices, and
in 1990 were purchased by a company whose aim was to comprehensively
refurbish the properties, and be able to
confirm to lessees that all the floors were
capable of carrying a superimposed load
of 2.5 kN/m2 (the British Standard office
loading, and now the Eurocode loading).
Although the building had previously
been used as an office, there was no way
of determining what load it had actually carried in the past, although it would
have been very unlikely to have been as
high as 2.5 kN/m2. The floors would have
to be assessed in detail.
The first stage was to lift some boards
(which fortunately lie parallel to the principal beams) and survey the construction.
The houses are typical of the area, with
solid masonry walls, and timber floors of
large principal beams with common joists
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lere sahiplerdi. Boy kirişleri arasına “ses
geçirmez” bir levha ve harç döşenmişti
ve alttaki alçı tavanda zarif sundurmalar
bulunuyordu. Geçmişte orijinal levhalar (düz menteşe kenarlı) kaldırılmış ve
yaklaşık 50 mm’lik orta genişlikte sehimi
düzeltmek için konik firringler üzerine
yerleştirilen dilli ve oyuklu levhalarla
değiştirilmişlerdi. Boy kirişi kertmelerinin yanı sıra ana kirişlerin üst flanşları
elektrik devreleri için düzensiz bir şekilde oyulmuştu ve yerel olarak 40 mm
derinliğe kadar ilerleyebiliyordu.
İncelemeyle elde edilen bilgi kullanılarak 1,39 kN/m2 sürekli yük ve 2,5 kN/
m2 gerekli ilave yük için uygulanan stres
düzeyine ilişkin ilk değerlendirme yapılabildi. Ortak boy kirişlerinin stresleri
2 N/mm2 civarındadır. Ana kirişlerdeki
stresler değişiklik göstermektedir ancak
toplam çapraz kesite bağlı olarak genellikle 10 - 15 N/mm2 civarındadır. İlaveten, kertmeler arasında ve oyukların
altındaki azaltılmış kesit noktalarında
20 N/mm2 tepe stres verecek yerel stres
konsantrasyonları olacaktır.
Görünen kereste kalitesi iyiydi ve
bu nedenle ölçülü bir dayanım tahminiyle bile ortak boy kirişlerinin yeterli
dayanıma sahip olduğu görülecektir.
Ancak ana kirişlerdeki stres düzeyleri
çok daha yüksektir ve bazı durumlarda
sınıflandırma derecesini de aşmaktadır.
Bu, Ek 2’de belirtilen nedenlerle, kirişlerin yetersiz dayanıma sahip oldukları
anlamına gelmez.
Bu nedenle izin verilebilir 2.5 kN/m2
ek yük onayı için üç seçenek söz konusuydu;
kirişleri genel olarak güçlendirmek
kirişleri gözle sınıflandırmak ve uygulanan stresin sınıflandırma stresinden
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notched into them. A `deafening’ layer of
boards and mortar is fitted between the
joists, and the plaster ceiling below has
elaborate covings. At some time in the
past, the original boards (which would
have been plain butt-edged) had been
lifted, and replaced with tongued and
grooved boarding laid on tapered firrings
to correct an average mid-span creep deflection of around 50 mm. In addition to
the joist notches, the top flanges of the
principal beams have been randomly
grooved for electrical conduits, locally up
to 40 mm deep.
From the survey information a first
evaluation of applied stress levels can
be made under an estimated permanent
load of 1.39 kN/m2 and the required imposed load of 2.5 kN/m2 . The common
joist stresses are around 2 N/mm2. The
stresses in the principal beams vary, but
are often in the region of 10 to 15 N/mm2
based on the gross cross-section. Additionally, there will be local stress concentrations at the points of reduced section between the notches and below the
grooves, which would give peak stresses
of 20 N/mm2.
The timber seen was of good quality,
and so even a conservative assumption
of strength would indicate that the common joists are adequately strong. Stress
levels in the principal beams, however, are much higher, and in some cases
are out of the grading range altogether.
This does not necessarily mean that the
beams are under strength, for the reasons given in appendix2.
There would thus be three options
for authorising a permissible superimposed load of 2.5 kN/m2
strengthen the beams generally
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Şekil 3.1: Zemin detayları/ Figure 3.1. Floor details, Şekil 3.2: Mekanda yük testleri, her biri yaklaşık 25 kg olan
dökme demir ağırlıklar / Figure 3.2. Test load in place, using cast iron weights, approximately 25kg each
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yüksek olduğu yerleri kuvvetlendirmek
kirişleri gözle sınıflandırmak ve kirişlerin yeterli bir kısmını uygulanan
stresin sınıflandırma stresinden yüksek
olacağı bir yük testinden geçirmek.
Zemin yapısı üzerinde gerçekleştirilen bir kültürel denetim parkelerin yeni
olduğunu ve değişim açısından düşük
önem taşıdığını ortaya koydu. Alttaki
zeminin yapısı büyük oranda orijinaldi
ve yüksek bir işçilik standardına sahipti. Ortak boy kirişlerine bağlanan kırlangıçkuyruğu uçlar iyi oturtulmuştu ve
kereste genel olarak iyi durumdaydı. Tek
hasar hizmetler için sonradan yapılan
taraklama ve delik kesme çalışmalarıydı.
Alttaki tavanlar çoğunlukla orijinal lata
ve alçıydı, zarif dekoratif sundurmanın
çoğu kullanılabilir durumdaydı. Genel
olarak tavanlar ve özellikle de sundurmalar en büyük öneme sahipti ve zemin
yapısı da önem taşıyordu.
Koruma bakış açısıyla yaklaşılacak
olursa ideal çözüm tavan ve zemin iskeletini değiştirmemek ve gerekirse yalnızca kaplama ve ses yalıtımına müdahale
etmekti.
Kirişlerin güçlendirilmesine yönelik
seçenekler Şekil 13.4’te gösterilmiştir.
Boy kirişlerinin yerleri ve aralıkları ne-

visually grade the beams, and
strengthen those where the applied
stress is in excess of the grade stress
visually grade the beams, and load
test a representative number of the
beams where the applied stress is in excess of the grade stress.
A cultural audit of the floor construction showed the floorboards were recent,
and of low significance on the basis of
replaceability. The floor structure below
was largely original, with a high standard
of workmanship. Dovetail ends to the
common joists were well fitted, and the
timber was generally in sound condition,
the only damage being the notches and
holes cut later for services. The ceilings
below were in many cases original lath
and plaster, and much of the elaborate
decorative coving has survived. Overall,
the ceilings and, more particularly, the
covings had the highest significance,
with the floor structure also significant.
From a conservation viewpoint the ideal solution would be one which left the
ceilings and floor framing unaltered, and
if necessary disturbed only the boarding
and deafening.
The options for strengthening the
beams are shown in Figure 13.4. The
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deniyle yukarıdan eklenecek çeliğin,
elemanın orta kısmı kesilerek açılacak
bir oyuğa yerleştirilecek ara çelik levha
şeklinde olması gerekiyordu. Bu epoksi reçine kullanılarak veya yerine vidalanarak yapılabilirdi ve sehimi hesaba
katmak için inceleme sonrası kavisli
profil olarak kesilmesi gerekiyordu.. Kirişler, örneğin kanallar kullanılarak aşağıdan daha kolay bir şekilde lehimlenebilirdi ancak bu tavanların ve daha da
önemlisi sundurmaların kesilmesi anlamına geliyordu. Bu yöntemlerden biriyle kirişlerin çoğunun güçlendirilmesinin
maliyeti kabaca 50.000 £ tutuyordu. Kirişlerin sınıflandırılması ve 20 tanesinin
yük testinden geçirilmesinin maliyetiyse 13.000 £ (Toplam maliyetin %25’i) civarındaydı. Test kısmı koşulluydu ancak
kritik seviye uygulanan strese maruz
kalan kirişleri baz alıyordu.
Güçlendirme ve test arasındaki büyük maliyet farkı (yaklaşık dört katlık
maliyet farkı) göz önünde bulundurulduğunda test etmenin, kirişlerin bir
kısmının başarısız olması halinde bile
daha ekonomik seçenek olduğu ortadaydı ve koruma açısından bakıldığında da tercih edilen seçenek buydu. Bu
yaklaşım çalışmanın ilk aşamasında
değerlendirilecekti ve bütün kirişleri
kapsayacak şekilde genişletilecekti. Kirişlerin yaklaşık yarısının açığa çıkarılması için parkeler söküldü (No. 26’daki
bütün parkeler ve birinci kattaki bütün
kirişler) ve iki kiriş test edildi.
Kirişler tek türden üretilmişti (sekoya) ve aynı kaynaktan temin edilmiş olabilirlerdi. Kereste, yavaş büyüyen ağaçtan üretilmişti; genellikle
25 mm’de 20 veya daha fazla büyüme
halkası vardı ve nispeten yoğundu. Ki-
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location and spacing of the joists mean
that any steel added from the top would
have to be in the form of a flitch plate
let into a central groove cut into the
member. This could either be fixed with
an epoxy resin, or bolted into position,
and would need cutting to a curved profile based on a survey, to allow for the
creep deflection. Where the floors had
been firred up to level over all the span,
a fabricated T-member could be used.
The beams could more easily be spliced
from below with, e.g., channels, but this
would involve cutting into the ceilings
and, more importantly, the covings. A
broad estimate of the cost of strengthening most of the beams by one or other
of these methods was around £50 000.
Against this, a budget price for grading
the beams and load testing 20 of them
(25% of the total) was in the order of £13
000. The test proportion was provisional,
but based upon the proportion of beams
which had critical applied stresses.
Bearing in mind the large difference
in cost between strengthening and testing (a factor of almost four), it is clear that
testing could well be the economic option
even if a proportion of beams failed the
test, as well as the preferred option from
a conservation viewpoint. This approach
would be evaluated in a first phase of
work and, if successful, extended to all
the beams. Floorboards were removed
to expose around half of the beams (all
floors in No. 26, and all first floor beams),
and two beams were tested
The beams were of a single species
(redwood) and could well have been
from a consistent source. The timber was slow-grown, often with 20 or
more growth rings in 25 mm, and rel-
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Şekil 3.3: Yük altındaki kirişten
çelik tellere asılmış ağırlıklar altında
aşağıdaki tabandaki kadranları
ölçümü/ Figure 3.3 Dial gauges
on the floor below, reading under
weights suspended on steel wires
from the loaded beam
Şekil 3.4: Alttan güvenli bir
payanda, yukarıdan 8 mm boşluk
bırakılmış. Zemindeki destek üç
zemin kirişi üzerinde potansiyel
yükün yayılmakta/ Figure 3.4 Safety
propping below, with an 8mm gap
at the top. Spreaders at the base
carry the potential failure load over
three floor beams.
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rişlerin pek çoğu yüksek derecede sınıflandırıldı (75/65), birkaç tanesi düşük
derecede sınıflandırıldı (50/40) ve çok
az sınıf 40’ın altında kaldı.
Yük testleri “Ahşap Yapıların Değerlendirilmesi ve Onarımı” Ek 2 bölümündeki prosedür uyarınca, dökme
demir ağırlıklar kullanılarak ve çelik tellere asılan ağırlıkların altına düşük seviyeye yerleştirilen kadranlı göstergelerle
belverme/ sehim ölçülerek yapıldı. Yük
paylaşım derecesini değerlendirmek için
yük testi yapılan kirişlerin yanındaki kirişlerdeki belverme de ölçüldü.
Özgül ağırlık ve tam ek ağırlık (ek
ağırlık, o dönemde yönetmelik uyarınca
uzun vadeli yükleme olarak görülüyordu) tasarım yük durumunu göstermek
için test yükü 24 saat (orta vadeli yükleme) uygulanacaktı.
Kerestenin yoğunluğunun 5 kN/m3
olduğu varsayıldı ve kritik kirişlerin tamamı (örneğin sınıflandırma streslerinin
önemli ölçüde üzerinde tasarım streslerine maruz kalanlar) test edildi. Böylece
test yükünde daha fazla artış olmadı.

atively dense. Many of the beams received high grades (75/65), a few had
low grades (50/40) and very few fell
below grade 40.
The load tests were carried out in
accordance with the procedure in ‘Appraisal and Repair of Timber Structures’
Appendix 2, using cast iron weights ,
and measuring deflection on dial gauges installed at low level below weights
suspended on piano wires . Deflections
were also measured on beams adjacent
to the beam under test, to assess the degree of load sharing.
The test load would be held for
24 hours (a medium-term loading) to
represent the design load case of selfweight plus full superimposed load (the
latter regarded by the Code at that time
as a long-term loading).
The density of the timber was assumed
to be 5 kN/m3, and all the critical beams
(i.e. those which were subject to design
stresses appreciably above their grade
stresses) were tested. Thus no further increases were applied to the test load.
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Test çalışmasının ilk aşaması iyi sonuçlar verdi. Bu nedenle sınıflandırma
prosedürü ve yük testi bütün kritik kirişlere uygulandı. Her durumda yük/
belverme grafiği lineer kaldı ve yük
sonrası toplama da hemen hemen tamamdı. 6 m genişliğe sahip tipik bir
kiriş için test yükü altında belverme
yalnızca 16 mm’di. (L/375) yük paylaşımıysa (bitişik kirişlerdeki tahmini belverme) genellikle %5-10 seviyesinden
yüksek değildi. Bu bilgi kullanılarak
kirişin E değeri 12.900 N/mm2 olarak
hesaplanabildi (Şekil 18.2.7). Uygulanan stres ve E değerleri bu noktada ek
2’deki grafiğe (Şekil A2.3 (B)) girilebildi
ve kirişin hala önemli bir dayanım rezervi olduğu ortaya çıktı. Bu sonuç genel test sonuçlarıyla benzerdi.

4. St Dunstan’s Kilisesi,
Cranbrook
Uzun süreli kuru çürüklük
mantarları sebebiyle hasar gören
bazı kiriş uçlarının onarımı
Cranbrook Kilisesi Ortaçağ’da yapılmıştır ancak koro yerinin her iki tarafında da
şapel oluşturmak için iki koridor doğuya
doğru genişletilirken Reformasyon Dönemi’nin başlangıcına kadar aşamalar
halinde yeniden inşa edilmiştir (Şekil
4.1). Kereste çatıların büyük kısmı on
dokuzuncu yüzyılda değiştirilmiştir ancak orijinale yakın birer kopya oldukları
düşünülmektedir.
Kuzey Şapeli çatısı; merkezi bir direk
ve mahya aşığı ile eğilmiş çatı kirişlerine sahip dört ana kirişle desteklenen iki
eğimli sığ bir çatıdır (Şekil 4.2 ve 3). Oluklarda toplanan yağmur suyu koro yerine
ve kuzey parapete dayanır. Kanal astarında yeterli düşüş elde etme sorunları nede-
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The first phase of testing gave good
results, and so the procedure of grading
and load testing was applied to all the
critical principal beams. In every case,
the load/deflection graph remained linear and recovery after loading was virtually complete. For a typical beam, of the
order of 6 m span, deflection under test
loading was only of the order of 16 mm.
(L/375) and load sharing (estimated from
the deflection of adjacent beams) was
generally not more than 5–10%. From
this information the E value of the beam
could be calculated as 12,900 N/mm2
(Figure 18.2.7). The values of applied
stress and E could now be entered in
the graph in appendix 2 (Figure A2.3(B))
which showed that the beam still had a
large reserve of strength. This result was
typical of the test results generally.

4. St Dunstan’s Church,
Cranbrook
The repair of some beam ends damaged by long-established dry rot
Cranbrook Church is of medieval origin,
but was rebuilt in stages up to the eve
of the Reformation, when the two aisles
were extended to the east to form chapels on either side of the Chancel. (Figure
4.1). The timber roofs were largely replaced in the nineteenth century, but it is
believed that they are all a close copy of
the originals.
The North Chapel roof is a shallow
duo-pitch, supported by four principal
beams with rafters canted by a central
post and ridge purlin (Figure 4.2 and 3),
while rainwater collected in gutters set
against the Chancel and the north parapet. These gutters are always a water
risk, because of the problems of getting
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Şekil 4.1: Dört çatı kirişinden biri/ Figure 4.1 One of four roof beams, Şekil 4.2: Kiriş detayları/ Figure
4.2 Beam details
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niyle bu oluklar her zaman su riski taşır.
1989 yılında yapılan bir incelemede kuzey
oluğunda sızıntı olduğu tespit edilmiş ve
onarım için açıldığında suyun dört kirişin
ucuna kadar ilerlediği ve beyaz çürümeye
neden olduğu görüldü. Kilisenin içinden
soruna dair neredeyse hiçbir bulgu olmamasına rağmen çalışmayla birlikte çürümenin kolları açık bir şekilde görüldü.
Çürüme, kiriş ucuna girip kirişin merkezi
boyunca nemi taşımış ve nemi atmosfere
karışarak yok olacağı kiriş kenarlarından
uzak kalmıştı (Şekil 4.4).
Kiriş uçlarındaki önemli kereste kaybı kaygı uyandırdı ve bu nedenle kirişleri desteklemek ve bir çalışma platformu temeli oluşturmak için çatı iskelesi
kaldırıldı. (Ekonomik bir maliyetle yeri
değiştirilemediği için bu çalışma org nedeniyle daha zor bir hal almıştır). Alan
açıldıktan sonra mimarlar Arup’tan bir
kiriş onarımı tasarlamasını istediler.
Kirişleri ayrıntılı bir şekilde inceledik
ve hepsinin benzer olduğunu gördük.
Çalışma 1850’lerde başladığı için kerestenin çıralı çam olması şaşırtıcı değildi.
Muhtemelen Honduras’tan tedarik edil-

an adequate fall in the lead lining. During an inspection in 1989 it was found
that there were leaks in the north gutter,
and when this was opened up for repair
it was discovered that water had reached
the ends of the four beams, which had
all developed dry rot. The ‘strands’ of the
rot could now be clearly seen, although
from inside the church there was virtually no evidence of a problem. The rot had
entered the beam end, and transported
moisture along the centre of the beam,
staying away from the beam sides where
moisture would be lost to the atmosphere (Figure 4.4).
The significant loss of timber section
at the beam ends gave cause for concern, and so scaffolding was erected to
prop the beams, and to form the basis
for a working platform. (This task was
made more difficult by the presence of
the organ, which could not economically be moved). With the area opened
up, the architects asked Arup to design
a beam repair.
We made a detailed survey of the
beams, which were all similar. Since the
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Şekil 4.3: Kiriş ucu yok olmuş,mantar tahribatı ahşabın özünden içeriye doğru ilerlemiş / Figure 4.3 Beam
end removed, and inverted. The rot has penetrated a considerable distance along the centre of the beam
beyond the end bearing line. Şekil 4.4: Uç ekleme parçasının çizimi, geçme detayı ve cıvata konumları/
Figure 4.4 Diagram of the end repair piece, showing the splayed scarf and the bolt positions.
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mişti. Kirişlerin kompozit oldukları da
keşfedildi (Şekil 4.2).
Ana kesit 12 inç x 9 inç (300 mm x 225
mm) bir kirişten alınmıştı. Bu, o dönemde yaygın şekilde ithal edilen bir boyuttur. Dolayısıyla Victoria dönemi ustaları
standart bir kesiti ustalıkla kullanarak
yan kaplamalar ve alt kısma yerleştirilen bir şeritle “Ortaçağ” tarzı vermiştir.
Eklemeler yapısal olmadığı için kirişlerin
genişlik/derinlik oranı 6500/225 = 29’dur
ve bu bir ana kiriş için yüksek bir orandır.
Marangozların aşıkları hareket ettirerek
bir makas yapıp yapmadıklarını merak
ettik ancak aşık uçları ve kiriş arasındaki
bağlantı 18 mm’lik tek bir büyük vidayla
sağlanmıştı ve bu, makası hareket ettirmek için yeterli değildi.
Mimar onarımın mümkün olduğunca göze çarpmamasını ve orijinal profilin
bozulmamasını istedi. Metal bağlayıcılar
kullanılacaksa gömülmeleri ve takılma-

work dated from the 1850s, it was no
surprise to find that the timber was pitch
pine, probably at that time supplied from
Honduras. It was also discovered that
the beams were composites (Figure 4.2).
The main section being taken from a
12”x 9” (300mmx 225mm) beam, which
was at that time a common imported
size. Thus the Victorians had ingeniously used a standard section, and “medievalised” it with side mouldings and a
planted strip below. Since the plantons were obviously not structural, the
beams would have a span/depth ratio
of 6500/225 = 29, a high ratio for a principal beam. We wondered whether the
carpenters had been ingenious enough
to make a truss by mobilising the rafters,
but the connection between the rafter
ends and the beam was a single 18mm
coach bolt, which would not be enough
to give truss action.
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Şekil 4.5: Mevcut makastaki yeni
ahşap ekleme detayı/ Figure 4.5
New scarf end cut on the existing
beam, Şekil 4.6: Yeni ahşap
geçmenin eklnemeden önceki
durumu, ek yeri ve çivataların
konumu/ Figure 4.6 The new scarf
lying in position before assembly,
with the split rings and bolts.
Şekil 4.7: Uygulama sonrası hal/
Figure 4.7 The joint after assembly.
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ları gerekiyordu. Dikey köşe pahlı bir
düdükağzı geçmeyi baz alarak köşe pahlının kirişin tam derinlik profili sınırlarında olacağı bir deneme tasarımı çizdik
(Şekil 4.5). Köşe pahlı kalıpları aşsaydı,
marangoz için zaten zor (iki yarım bağlantının eşleştirilmesi açısından) olan bu
iş imkansız hale gelirdi.
Bağlantılar her biri dört açık dolama
bağlantıdan oluşan iki grupla yapılmıştır.
Bunun iki nedeni vardır: Açık dolamalar
çok yüksek bireysel dayanıma sahiptir
ve bu sayede ihtiyaç duyulan sayı azdır
ve bütün bağlantılar arasında en düşük
kayma değerine sahiptirler. Onarım bölümündeki küçük bir kayma bile profilde fark edilir bir adım oluşturur. Kereste
tedariki konusunda yerel olarak sorgular
yapıldı ve geri kazanılan ve iyi durumdaki malzemelerin bir kısmı belirlendi.

The architect wanted the repair to
be as unobtrusive as possible, and to remain within the original profile. If metal fasteners were used, they should be
recessed and plugged. We drew a trial
design based on a vertical splayed scarf,
with the splay contained within the full
depth profile of the beam (Figure 4.5).
If the splay went across the mouldings,
a job which was difficult enough for the
carpenter (in terms of matching the two
halves of the joint) would become almost
impossible.
The connections are made with two
groups of four split ring connectors, for
two reasons: split rings have a very high
individual strength, and so relatively few
would be needed, and they have the lowest slip value of all the connectors, since
even a small slip of the repair section
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Kerestenin dayanımına dair bir tahmin olmadan yapıyı anlamlı bir şekilde
analiz edemeyiz. BS 5268’in sonraki sürümlerinde Tablo 10’da BS 4978 uyarınca
sınıflandırılmış yumuşak ağaçlar için sınıf streslerini vermektedir. SS çıralı çam
için 10,5N/mm2 sınıflandırma stresi (elbette izin verilen stres koşullarınca) verilmiştir. Bu çok yüksek bir strestir (5,7N/
mm2’de İngiliz çamıyla kıyaslandığında)
ancak çıralı çam ticari olarak alınabilecek
en yoğun yumuşak ağaçtır.
İnceleme sırasında yapılan sınıflandırma kusurları kontrolünde aşağıdaki
sonuçlara ulaşıldı;
Lif düzlüğü: çok iyi, muhtemelen
12’de 1’den daha küçük
Küçülme: tamamı boyunca tam
profil
Büyüme halkaları: /25 mm başına
20’den fazla
Yüzey çatlağı: yok
Bozulma: (tam olarak yapısal bir kusur değildir) ancak net bozulma yoktur
Bu nedenle kereste çok yüksek sınıftır ve tek soru çürüme olup olmadığıdır.
Yukarıda bahsedilen sınıf SS sınıfıdır
ve çürük boylarının değerlendirilmesi
aslında bir uzman tarafından yapılması
gereken bir çalışmadır. Ancak bu vakada, kerestede neredeyse hiç çürük yoktur ve kirişlerin “sınıf gereksinimlerinin
üzerinde” olarak değerlendirilmesi güç
değildir. Küçük alanlar Şekil 4.6’da görülebilir. Belverme konusuna gelecek
olursa, kirişler biz incelediğimizde desteklenmişti ancak ciddi bir bozulma olmadığı aşikardı. Keşfedilen çürüme de
olmasaydı hiçbir mimar veya araştırmacı
(bu vakada) 150 yıl kuralını uygulamaktan çekinmezdi ve daha fazla incelemeye
veya analize gerek duymadan amaca uy-
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would give a noticeable step in the profile. As to the supply of timber, enquiries
were made locally and some reclaimed
material was located, of good quality.
We cannot carry out a meaningful
analysis of the structure without an estimation of the strength of the timber. In
the later editions of the BS 5268, Table 10
gave grade stresses for softwoods graded
in accordance with BS 4978. For SS pitch
pine, a grade stress is given (of course in
permissible stress terms) of 10.5N/mm2.
This is a very high stress (compare British spruce at 5.7N/mm2) but pitch pine
is the most dense of the commercially
available softwoods.
A check of the grade defects gave
these results on inspection;
Straightness of grain: very good,
probably less than 1 in 12
Wane: full profile throughout
Growth rings: in excess of 20 per
/25mm
Fissures: none
Distortion: (not strictly a structural
defect), but none obvious
Thus the timber is a very high grade,
leaving only the question of knots. The
grade referred to above is SS grade, and
the assessment of knot sizes is really the
job of a specialist. In this case, however,
the timber is almost knot-free, and it is
not difficult to pass the beams as ’superior to grade requirements’. Small areas
can be seen in (Fig 4.6. As to deflection,
the beams had been propped by the time
we first saw them, but it was obvious that
there was no significant distortion. If it
were not for the rot which had been discovered, no architect or surveyor would
have hesitated in invoking the (in this
case) 150 year rule, and passed them as
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gun olduklarını doğrulardı. Ancak onarımların tasarlanması için analiz yapmak
gerekir.
Analitik model, merkezi noktadan
yüklü tek bir basit kiriş, nadiren daha
kolay olur. Olası alternatif yük yolları sağlamak için kullanılabilecek ikincil
yapı elemanları yoktu ve neredeyse kiriş
yüzeylerinin tamamı görülebiliyordu. İki
yük durumu vardı;
Yük Durumu 1, yapının kendi ağırlığı ve uç kaplaması (1,3kN/m2) ve
Yük Durumu 2, eklenen kar yükü
veya bakım yükü (bakım yükü daha yüksektir), 0,6kN/m2.
Genel bir kural olarak; geçmeli ekin
uzunluğu en azından kirişin kesme
uzunluğuna eşit olmalıdır.
Verimlilik için bağlantılar ekin her iki
ucunda gruplandırılmalıdır. Bunlara ilişkin bir hesaplama her kirişten ne kadar
kesileceği netleştirilmeden önce ilk aşamalarda yapılmıştır.
Fotoğraflar çalışma güçlükleri ve işçilik kalitesi hakkında fikir vermektedir.
Sektörde hala böyle bir işçiliğin bulunabilmesi bir şanstır.
Şekil (4.7) açık dolamalar yerlerindeyken tertibat öncesi bağlantıyı gösteriyor. Şekil (4.8) tamamlanmış bağlantıyı gösteriyor. Vida delikleri kapatıldı ve
yeni kerestelerin yüzleri orijinallerle eşleşecek şekilde lekelendi. Onarım formu
yalnızca yakından incelemeyle görülebiliyordu. Kilisenin zemininden fark edilmesi mümkün değildi.

5. York Minster: Güney Transept
Yangını (1984-88)
York Minster veya Katedral 13. ve 15.
yüzyıllar arasında inşa edilmiştir. Güney
transeptteki duvar işçiliği 13. yüzyıldan,

fit for purpose without further investigation or analysis. An analysis is, however,
necessary to design the repairs.
The analytical model – a single-span
beam with a central point load - could
scarcely be simpler. There were no elements of secondary structure to provide possible alternative load paths, and
nearly all the surfaces of the beam were
visible. There were two load cases;
Load Case 1, the self-weight of the
structure and its lead covering (1.3kN/
m2), and
Load Case 2, the addition of either
snow load or the maintenance load (the
latter being the larger), at 0.6kN/m2.
As a rough rule, the length of the scarf
should be at least equal to the length cut
off the beam.
The connectors are grouped at each
end of the scarf for efficiency. A calculation for them was made at an early stage,
before it was clear how much would be
cut from each beam.
The photographs give some idea of
the working difficulties, and the quality of
the workmanship. It is fortunate that such
craftsmen can still be found within the
industry. Fig (4.7) shows the joint before
assembly, with the split rings in position,
and Fig (4.8) shows the assembled joint.
The bolt holes were plugged, and all the
fresh timber faces were stained down
to match the original. It is only possible
to see the form of the repair from close
inspection- it is not noticeable from the
floor of the church.

5. York Minster: The South
Transept Fire (1984-88)
York Minster, or Cathedral, was built
between the 13th and 15th centuries. In
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Şekil 5.1: Haç şeklindeki güney çatı, Temmuz 1984 / Figure 5.1 The south transept roof, July 1984
Şekil 5.2: Haç şekilli kuzey çatının mevcut durumu/ Figure 5.2 The existing north transept roof.

çoğu restore edilen kereste kemer ise 15.
yüzyıldan geliyor. Çatı 18. yüzyıl işçiliği
ve 19. yüzyılda onarılmıştır. 1984 yılında
yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında hem kereste çatı hem de kemer tamamen tahrip oldu (Şekil 5.1). Onarımların nasıl yapılacağı hakkında çok fazla
tartışma vardı ancak katedralin simetrisi
nedeniyle nervürlü kemerin karşı transeptte görülebilen orijinal forma benzer
bir elemanla değiştirilmesi gerekiyordu
(Şekil 5.2). Destek çatısı kereste olabilir
ancak önceki bir yangından sonra nef
çatı için yapıldığı gibi modern bir forma
sahip olmalıydı.

Kemerler
Orijinal kemer nervürleri tek kavisli meşe
işleriydi. Çapraz kesitleri yaklaşık 300 x
300 mm, uzunluklarıysa 6 m’ydi. Bütün
farklı eğrilik çeşitlerine uygun parçaları
bulmak neredeyse imkansız olacaktı ve
bu nedenle dikey tabakalı ahşap olarak
fabrikada üretildiler. Ana nervürler için
dört laminat kullanıldı ve orijinal profille
iyi bir uyum sağlandı (Şekil 5.3 ila 5). Kalasların her biri fırınlandı ve üre-formal-

the south transept, the masonry dates
from the 13th century, while the timber
vault, much restored, from the 15th century. The roof above is 18th century work,
repaired in the 19th century. The fire in
1984, following a lightning strike, completely destroyed both the timber roof
and the vault (Figure 5.1) There was
much discussion regarding the form of
the repairs, but the symmetry of the cathedral more or less demanded that the
vault, with its pattern of ribs, be replaced
in something like its original form, as
could still be seen in the opposite transept (Figure 5.2). The supporting roof
could be in timber, but in a contemporary form, as had happened in the nave
roof after an earlier fire.

The vaults
The original vault ribs were single curved
pieces of oak, approximately 300 × 300
mm in cross-section, and up to 6 m long.
To find equivalent pieces for all the various conditions of curvature would have
been almost impossible, and so they
were fabricated as vertical glulams, using
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Şekil 5.3: Yeni pervaz için bir tabaka kesimi/ Figure 5.3 A cut lamina for a new rib.
Şekil 5.4: İki tabakanın yapıştırılması/ Figure 5.4 Two laminae glued together.

Şekil 5.5: Dört
lamelin bir araya
getirilmesi, montaja
hazır/ Figure 5.5
Complete rib sections
of four laminae, ready
for erection
Şekil 5.6: Oyma
ustası/ Figure 5.6 The
lower face of a boss
being carved
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dehid yapışkanla yapıştırıldı. Ek olarak
ara sıra gömülü ve tıpalı geçme vidalar
kullanıldı. Böylece yeni nervürler her
açıdan orijinallerin birer replikası oldu.
Ancak geleneksel olarak modern sanat
fırsatı olarak görülen oymalar oymacılar
tarafından yeniden tasarlandı (Şekil 5.6).
Orijinal duvarlarsa ince levhalardan oluşuyordu ve gelecek bir yangında
önemli tehlike altındaydılar. Bu nedenle
yeni yapı için model olarak değerlendirilmeleri mümkün değildi. Duvar işçiliğiyle yapılan bir kemerin tam bariyerini

four laminates for the major ribs, fitting
in neatly with the original profile (Fig 5.3
to 5). The individual planks were kilndried and then glued with a urea–formaldehyde adhesive. In addition, occasional
through-bolts were used, with recessed
and plugged heads. Thus, the new ribs
to all intents and purposes replicated the
originals, although the bosses, traditionally regarded as an opportunity for contemporary craft, were newly designed by
the carvers themselves (Figure 5.6).
The original webs, however, were
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Şekil 5.7: Paslanmaz
çelik bir örgü üzerine
levha ile karkas arasının
doldurulması/
Figure 5.7 Infill webs,
of plaster on expanded
stainless steel mesh.

elde etmek mümkün olmasa da paslanmaz çelik bir mesh baz alınarak sıva yapıldı. Bunlar yanmaz özellikteydi ve bir
saatten uzun süre boyunca yangına karşı
dayanıklıydı (Şekil 5.7).

Yeni çatı yapısı
Yeni çatı için kullanılabilecek seçenekler
pratik anlamda yükseklik ve vinç erişimi
nedeniyle hafif iskelet yapısıyla yani kereste ve çelikle sınırlıydı. Su seçeneklerin
ikisi de ayrıntılı bir biçimde değerlendirildi ancak Baş Rahip ve Papazlar Meclisi
orijinale en doğrudan alternatif olarak
meşeyi seçtiler. Sonuç olarak iş sigorta
şirketleri tarafından finanse ediliyordu.
Bununla birlikte meşe dayanıklılığıyla bilinen bir ağaçtı ve bakım açısından
York Minster çalışanlarının daha aşina
olduğu bir malzemeydi.
İhtiyaç duyulacak ana elemanların
boyutları göz önünde bulundurularak
büyük tedarikçilerle iletişime geçildi ve
uygun kerestelerin temin edilebileceği
ancak mevcut stokta bulunmadıkları öğrenildi. Uygun bir zaman çizelgesi oluşturabilmek için makasların yalnızca yaş
kerestelerden değil aynı zamanda yeni

made up of thin boards, and were very
much at risk in a future fire. They could
not, therefore, be regarded as a model for
the new construction. While it was not
possible to achieve the absolute barrier
of a masonry vault, webs of plaster were
built, based on a stainless steel mesh,
which were incombustible and which
would have a fire resistance in excess of
one hour (Figure 5.7).

The New Roof Structure
The options for the new roof structure
were, in practical terms, limited to lightweight framing, that is timber or steel, by
the height and cranage reach. Both these
options were considered in detail, but
the Dean and Chapter eventually chose
oak as the most direct replacement for
the original—the work was, after all, being funded by their insurers. Moreover,
oak had a known durability, and was a
more familiar material to the Minster
workforce in terms of maintenance.
In view of the size of the principal
members which would be needed, enquiries were made with major suppliers,
and it became clear that suitable timbers

49

2 0 1 7

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 5

Şekil 5.8: Çatı konstrüksiyonu a) makasın şekli b.ayrıntılı ölçülendirme c) kayar ayak
Figure 5.8 (a) concept of the truss (b)overall dimensions and (c) the sliding foot
50

kesilen ağaçlardan üretilmesi gerekiyordu. Yaş kereste kullanma zorunluluğu
yapının tasarımı için en önemli etkenlerden biri haline geldi.
Makasın ana hatları çatı ve kemer profillerine göre belirlendi (Şekil
5.8(a),(b) ve (c)). Saçak kiremidi olmayan bu forma sahip bir makas, taban
kısmında dışarı doğru açılan bir yapı
oluşturuyordu. Ek olarak orijinal çatının
kubbe duvarlarında dışarıya doğru küçük bir oynamaya neden olduğuna dair
bazı bulgular vardı ve bu nedenle yeni
makasın yanal hareketini sınırlandırmak
gerekiyordu.
Yangına karşı daha uzun süreli bir
dayanıklılık isteği zaten belirtilmişti.
Makaslar belirli bir direnç süresine uygun tasarlanırsa ve sarkan kemer askılarla korunursa gelecekte olabilecek bir
yangının yol açacağı hasar önemli ölçüde azaltılmış olacaktı.

could be obtained, but not from existing
stock. Thus in order to build to any practical timescale, the trusses would have to
be fabricated from timber that was not
just green, but freshly cut. This restriction to unseasoned timber became the
most significant factor in the design of
the structure.
The truss outline is determined by
the profiles of the roof and vault (Figure
5.8(a),(b) and (c)). A truss of this form,
with no eaves tie, produces an outthrust at its feet. In addition, there was
some evidence that the original roof had
caused small outward movements of the
clerestory walls, and so it would be necessary to limit the horizontal reaction of
the new truss.
The desirability of an increased period
of fire resistance has already been mentioned. If the trusses were also designed
for a specific period of resistance, and the
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Makasların Tasarımı
Orijinal makasların onarılmış formları
göz önünde bulundurulduğunda replikalarının yapılması uygun olmayacaktı.
Kemer oymalarına destek verilebilmesi
için orijinal kemer konumları ve genel
form tekrar kullanıldı ancak verilen talimat uyarınca makasın kendisi yirminci
yüzyıl tasarımına sahipti. Bu hem ekipteki herkesin katıldığı bir karardı hem
de son yirmi yıldır uygulanmakta olan
büyük çatı onarımlarında kullanılan
yaklaşıma da uygundu. Nef çatı 1840 yılındaki yangında tahrip olduktan sonra
yeni çatı makasları modern ara dikmelerle inşa edilmişti. On dokuzuncu yüzyılda Kuzey transeptinin çatısı devasa
dökme demir braketlere bağlanan tek
uzunluğa sahip ana aşıklarla değiştirildi
ve tamamen Victoria dönemi konseptini
taşıyan muhteşem bir yapı ortaya çıktı.
Bu çatıların her biri hem katedralin içinde muhafaza edilen tarih katmanlarına
katkıda bulunmaktadır hem de zamanın
teknolojisinin kullanılmasının getirdiği
bir sağlamlığa sahiptir.
Tipik bir makas bir üst ve bir alt yakadan oluşur ve her iki yanda da makas
ayaklar uygulanır (Figure 8(c)). Bu aranjman ana elemanların uzunluklarını minimize eder ancak 12,5 m uzunluğa sahip parçalar hala gereklidir. Bunların 300
mm × 150 mm çapraz kesite ve yangına
karşı bir saatlik dayanıma sahip olmaları
gerekir. Makasların her birini bir kemer
oymasının üzerinden geçiren toplam 13
makas mevcuttur.
Kubbe duvarlarında yapılan bir kontrol hem çatıyı hem de kemeri destekleyen sabit ayaklı bir makasın dışarı yönlü
hareketinin aşırı dönmeye karşı kabul
edilemeyecek kadar düşük bir güvenlik
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vault suspended from them by protected
hangers, then the damage caused by a future fire would be greatly reduced.

The Design of The Trusses
In view of the repaired form of the original trusses, it would not have been appropriate to replicate them. The original
truss positions and general form were
reused, in order that support could be
given to the vault bosses, but the truss
itself is a twentieth century design which
is a direct response to the brief. While
this was a unanimous team decision, it
also follows the approach to major roof
repairs which has been taken for the
last two centuries. When the nave roof
was destroyed in the fire of 1840, the
new roof trusses were contemporary
queen posts. When later in the nineteenth century the North transept roof
was replaced, an incredible structure, of
single length principal rafters joined to
giant cast iron brackets, totally Victorian in concept, was erected. Each one of
these roofs contributes to the layers of
history which are contained within the
cathedral, and at the same time have an
integrity which comes from using the
technology of the time.
A typical truss consists of an upper
and lower collar, with scissors legs applied to each side (Figure 8(c)). This arrangement minimises the length of the
principal members, but 12.5 m long pieces are still required. These needed to be
300 mm × 150 mm in cross-section for
a one hour fire- surviving design. There
are 13 trusses in all, which places each
truss over a line of vault bosses.
A check of the clerestory masonry
indicated that the outward component
of reaction of a fixed-foot truss which
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derecesi vereceğini ortaya çıkardı. Çatı
tamamlandıktan sonra her makasın bir
ayağının kaymasına izin verip ardından
kemer yüklemesi için sabitlenerek dışarı
yönlü hareketin azaltılmasına karar verildi (Fig. 5.8(c)).
Kereste İngiltere’nin farklı yerlerinden temin edildi. İnşaat programı kerestenin kimi zaman fabrikasyondan
yalnızca iki ay önce kesilmesi ve nem
içeriğinin %70-90 arasında olması anlamına geliyordu. Elbette ilerleyen tarihlerde lif boyunca önemli bir çekme
olacaktı ve bu nedenle neredeyse bütün
bağlantılar, kesme parça için kullanılan
küçük tarak hariç, basit bindirmelerdi ve
elemanlar arasında yarım bindirme veya
yuva kullanılmadı.
Elemanların çoğu yalnızca birbirlerinin yüzeyiyle temas ettikleri için birbirlerine bağlamak için kullanılan yöntem doğal olarak vidalamaydı. Ancak
bağlantıların çoğu elemanların uçlarına
denk geliyordu ve bu nedenle vida delikleriyle ayrılma riski kabul edilemez
derecede yüksekti. Dolayısıyla kerestedeki ayrılmalara karşı toleransları çok
daha yüksek olduğu için konnektörler
kullanıldı. İki kerestenin örtüşen kısımları dört adet 102 mm’lik konnektörün
kullanılmasına imkan tanıdı (Şekil 5.9).
Açık dolama konnektör en verimli konnektördür ancak kerestede vidaların
önleyemeyeceği kuruma nedenli dönme gerçekleşirse dolamanın kerestedeki kavraması azalacaktı. Bu nedenle her
vida üzerinde çift kesme plaka konnektörler kullanıldı. Kesme konnektör yuvaları ve vidaları da (aslında bunlar uçlara
vidalanan çubuklardı) dahil olmak üzere
bütün metal bileşenler Sınıf 316 paslanmaz çelikten üretildi.

supported both the roof and vault would
give an unacceptably low factor of safety against overturning. It was decided to
reduce the outward reaction by allowing
one foot of each truss to slide after completion of the roof, and then fixing it for
the addition of the vault loading (Figure
5.8(c)).
The timber was obtained from estates
throughout Britain. The programme of
construction meant that the timber had
sometimes only been cut two months
before fabrication, with moisture contents in the range 70–90%. Significant
shrinkage would obviously occur at a
later date across the grain, and for this
reason almost all the joints, with the exception of the small notch for the ashlar
piece, are simple laps, with no halving or
housing of one member into another.
Since most of the members are only
in face contact with each other, the obvious method of connecting them is to
use bolts. However, most of the joints
are near the ends of the members, and
so there would be an unacceptably high
risk of splits developing through the bolt
holes. Therefore, connectors were used,
as they are much more tolerant of splits
in the timber, with the overlap of two
timbers allowing the use of four 102 mm
connectors (Figure 5.9). The split ring
connector is the more efficient, but if
on drying twisting of the timber should
occur which could not be restrained by
the bolts, then the purchase of the ring
in the timber would be reduced. For
this reason double shear plate connectors were used on each bolt. All metal
components are made from Grade 316
stainless steel, including the shear connector castings and bolts, which are in
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İskelet temel olarak üçgen bağlamadır ancak kesişen merkez çizgileri prensibinin harfiyen uygulanması üç elemanın
çoğu bağlantıda birbirlerine bağlanmasını gerekli kılacaktı. Bu, kerestede toplam 450 mm’lik bir delik açılması ve her
vidanın dört konnektör alması anlamına
geliyordu. Elemanların küçük ofsetleri
yalnızca iki kereste parçası arasında bağlantı yapılabilmesine imkan tanıdı ve bu
da fabrikasyon sorununu önemli ölçüde
azalttı. Dış merkezlilik sınırlandırıldı ve
böylece moment ve kesme elemanın kapasitesinin sınırlarında kaldı.
Vidaların yangına dayanıklı bir yapının zayıf halkaları olmalarını önlemek
için bütün kafalar gömüldü ve 40 mm’lik
kereste plaklar ile kapatıldı. Elbette birkaç
yıl boyunca vidaların düzenli olarak sıkılması gerekti.
Makaslar, meşe aşıklarla birbirine bağlandı ve taban döşemesi desteklendi. Makaslar gereken süre boyunca yerlerinde tutulamazlarsa yangına karşı dayanıklılıkları
pek faydalı olmazdı ve bu nedenle aşıklar
da yangına uygun boyda hazırlandı, makaslar arasına kertildi ve transeptin her iki
ucundaki duvar işiyle desteklendi. Makasların aşık kavramaları kuruma döneminde
sıkıca yerlerinde kalmalarını sağladığı için
iki amaca birden hizmet eder.

Geçici kaplamalar
Kalan duvar yapısını hava koşullarına
karşı korumak ve onarım çalışmasının
kesintisiz devam edebilmesi için elbette transeptin de kaplanması gerekiyordu. İlk geçici kaplama (Şekil 5.10) PVC
levhalarla kaplanan alüminyum gövdelerden oluşuyordu. Sonraki kaplamalar kaplama duvarında oluşturuldu ve
aşağıdaki boşlukta henüz yapı iskelesi
kurulmadığından duvar kafası üzerin-
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fact rods threaded at each end.
The frame is basically triangulated,
but a strict application of the principle of
intersecting centre lines would make it
necessary to connect three members together at most joints. This would involve
drilling through a total thickness of 450
mm of timber, with each bolt taking four
connectors. Small offsets of the members allowed joints to be made between
two pieces of timber only, which considerably reduced the problem of fabrication. The eccentricity is limited so that
the resulting moments and shears will lie
within the capacity of the member.
In order to prevent the bolts from
becoming the Achilles’ heel of a firesurviving structure, all the heads are recessed and covered with 40 mm timber
plates. Periodic tightening of the bolts
was, of course, necessary for some years.
The trusses are linked together by oak
purlins, which support the decking. The
fire-surviving properties of the trusses
would be of little use unless they were
held in position for the required period,
and so the purlins are also sized for fire,
and notched down between the trusses,
strutting them from the masonry at each
end of the transept. The purlin restraint
of the trusses serves a double purpose,
for it also keeps them firmly in line during the drying-out period.

Temporary Covers
A cover for the transept was obviously
required, to protect the remaining masonry structure from the weather, and
to allow repair work to proceed without
interruption. The first temporary cover (Figure 5.10) consisted of aluminium
framed arches covered with PVC sheeting. Successive frames were built at the
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Şekil 5.9: Kuzey çatıda
yeri değişen C19/
Figure 5.9 The C19
replacement roof in
the North Transept
Şekil 5.10: Çatı
kemeri ile çatı makası
arasındaki mesafe/
Figure 5.10 The close
fit between the truss
and the vault
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deki oluk kanallarında alaşım ray setleri
geçirilerek transept üzerinden “uzatıldı.” Transept, yangından sonra üç hafta
içinde kaplandı.
İlk kaplama kemer üzerinde çalışmaya
imkan tanıyacak kadar yüksekti ancak çatıyı kaplamıyordu. Daha yüksek bir kaplamaya ihtiyaç duyuldu, kubbe duvarlarından kolonlarla desteklenen raylar üzerine
üç farklı ve hareketli bölüm olarak oluşturuldu. Bu, makasların vinçle yerleştirilmesine ve bütün kurşun levhanın kaplama
altında sabitlenebilmesine imkan tanıyordu. İkinci kaplama daha sonra sökülerek
atölye olarak yeniden kullanılan birinci
kaplamanın üzerine kuruldu.

Fabrikasyon ve montaj
Makaslar nefin Kuzey tarafındaki oluşturulan geçici bir atölyede üretildi. (Şekil 8.10). Makas profili zemine çizildi ve
büyük keresteler basit kesme ayakları
kullanılarak bunun üzerinde işlendi;
neredeyse kesinlik Ortaçağ mirası olan
montaj teknikleri.

gable end, and “launched” out over the
transept on alloy rails set in each gutter
line on the head of the wall, as the void
below was not yet scaffolded out. The
transept was covered within three weeks
of the fire.
The first cover was high enough to
accommodate the work on the vault, but
would not contain the roof. A higher cover was needed, set on rails cantilevered
out from the clerestory walls, and in
three separate, moveable sections. This
would enable the trusses to be placed by
crane and allow all the lead sheet to be
fixed under cover. The second cover was
erected over the first, which was then
dismantled and reused as a workshop.

Fabrication and Erection
The trusses were fabricated in the temporary workshop erected on the North
side of the nave (Figure 8.10). The profile of the truss was drawn on the floor,
and the large timbers were manhandled
over it using simple shear legs— assembly
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Şekil 5.11:
Bağlantının cıvata
detayları / Figure
5.11 The bolt layout
at the joint

Kerestenin yüksek nem içeriği fabrikasyon sonrasında makasın belirli bir
süre ayrılması halinde yeniden monte
edilmesinin güç olabileceği anlamına
geliyordu. Sorun, makaslar hazırlandıktan sonra dörtlü grup tamamlanana
kadar monte edilmiş halde bırakılarak
çözüldü. Bir Pazar günü yol kapatılarak
makaslar vinçle York Minster’ın Batı yakasına taşındı ve yan şapele dayanarak,
ertesi gün daha büyük bir vinçle konumlarına kaldırılmaya hazır bir şekilde istiflendi (Şekil 5.11).
Makaslar yaklaşık 3-4 ton ağırlığa sahipti ve bunları maksimum 34 m çapta
kaldırabilecek bir vince ihtiyaç duyuldu.
Bu elbette Ortaçağ’da kullanılan bir teknik değildir ancak küçük parça kaldırma
ve yeniden montaj için ekonomik bir alternatiftir.
İlk dört makas 1985 yılının Aralık
ayında kaldırıldı. İkinci grup ise 1986
yılının Şubat ayında kaldırıldı. Fabrikasyon çalışması kesilen kerestelerin
teslim edilmesini yakından izledi ve beş
makaslık son grup 1986 yılının Haziran

techniques which almost certainly had
medieval antecedents.
The high moisture content of the
timber meant that if, after fabrication,
the truss was taken apart for any length
of time, reassembly might prove difficult.
The problem was solved by avoiding it;
the trusses, once made, were left assembled until a group of four were complete.
With a Sunday road closure, the trusses
were taken around the West end of the
Minster by mobile crane and stacked
against a side chapel, ready for lifting
into position the following day by a larger mobile crane (Figure 5.11).
The trusses weigh around 3.4 tonnes,
and require a crane capable of lifting
them to a maximum radius of 34 m—not,
of course, a medieval technique, but an
economic alternative to small-piece lifting and reassembly.
The first four trusses were lifted in
December 1985, followed by the second
group of four in February 1986. The work
of fabrication followed closely on the
delivery of the cut timber, and the last
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Şekil 5.12: İlk geçici çatı/ Figure 5.12 The first temporary roof
Şekil 5.13: Çatı makasının taşınması / Figure 5.13 Lifting a truss
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ayında kaldırıldı (Şekil 5.12). Daha yüksek bir yakaya sahip olan 13 numaralı
makas (Güney kalkan duvarına en yakın
olan) dışındaki makaslar benzer bir forma sahipti. Bu modifikasyon, gül pencerenin üst kısmına bağlanan son bölümde
dik bir şekilde yükselen kemer sırtına yer
açmak için gerekliydi.
İlk makaslar yerlerine yerleştirildikleri gibi aşıklar ve çatı kirişlerinin montaj
çalışması başladı. Orta kuleden güney
kalkana gidene kadar genişlik 200 mm
azaldığı ve sırt hattı 250 mm yükseldiği için çatı profili transeptin uzunluğu
boyunca aynı değildir. Farklı boylarda
13 makas üretmek yerine her grup için
ortalama bir boy kullanıldı. Elde edilen
profil adımları aşıkların makaslara kertildiği derinlik ayarlanarak “iyileştirildi”.
Sonbaharda meşe çatı kirişleri ve
koruyucu işlemeli yumuşak ağaç parkeler döşendi ve ardından bütün yapı
birleşme yerlerinde çift kaynaklanan
kurşun levhayla kaplanarak çatı tamamlandı. Bu noktada çatı su geçirmez
özellik kazanmıştı ve geçici kaplama
sökülmeye hazırdı.
Çatının bütün yükü yerleştirildikten
sonra makas ayakları Doğu tarafındaki

group of five trusses was lifted in June
1986 (Figure 5.12). They were all similar
in form except for truss 13 (nearest the
South gable), which has a higher collar level. This modification is necessary
in order to clear the ridge of the vault,
which rises steeply in the last bay to
meet the top of the rose window.
As soon as the first trusses were in
position, the work of fitting the purlins
and rafters began. The profile of the roof
is not constant for the length of the transept, as the span reduces by 200 mm,
and ridge line rises by 250 mm, from the
central tower to the South gable. Rather than attempt to make 13 trusses with
different dimensions, a mean size was
used for each group. The resulting steps
in profile were `sweetened’ by adjusting the depth to which the purlins were
notched over the trusses.
During the autumn the roof was completed by fixing the oak rafters and the
preservative-treated softwood boarding,
and then covering the whole structure
with lead sheet, double-welted at the
seams. Now the roof was watertight, the
temporary cover could be dismantled.
With the full load of the roof in place,
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Şekil 5.14: Makasların çatıya çekilmesi/ Figure 5.14 Hoisting the trusses to the roof
Şekil 5.15: Makas 13/ Figure 5.15 Truss 13

rulmanlara takılan yivli çubuklar kullanılarak makas ayakları esnetilebilirdi
(Fig 8 (c). Dışları itme kuvvetinin izlenebilmesi için çubuklardan üç tanesine yük
hücresi gibi çalışan bir basınç göstergesine bağlanan küçük tablalı krikolar monte edildi. Merkez makaslar (6 ve 7) artık
%10 itme vermek için esnetildi, 30 mm
dışa hareket elde edildi. Aşıklar transeptin kenarlarındaki duvara sabitlendikçe
makasların esnetilmesi 1 ve 13 numaralı
makaslarda sıfıra düşürüldü.
Böylece çatı tamamlandı ancak kemerlerde yapılması gereken daha çok
iş vardı. Yapıştırılan lamine meşeden
üretilen kavisli nervürler titizlikle birbirine geçirildi (Şekil 8.13) ve her ağ
genleşmiş metal lata bazlı bir sıvayla

it was now possible to relax the truss feet,
using the threaded rods built into each
bearing on the East side (Figure 8 (c). In
order to monitor the outward thrusts,
three of the rods were fitted with small
flatjacks connected to pressure gauges, which acted as load cells. The centre
trusses (6 and 7) were relaxed to give a
residual 10% thrust, obtained with an
outward movement of 30 mm. The relaxation of the other trusses was tapered
down to zero at trusses 1 and 13, as the
purlins were fixed to the masonry at each
end of the transept.
The roof was now complete, but much
work remained to be done on the vault.
The curved ribs, of glued laminated oak,
were painstakingly fitted together, (Fig-
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Şekil 5.16: Kemerin tamamlanması / Figure 5.16 Completion of the vault

dolduruldu. Sıva kuruduktan sonra dekorasyon ve bank çalışmasına başlandı. Çatı makasları bu sürede kurumaya
devam ediyorsa ve liflerdeki büzüşme
nedeniyle kaçınılmaz olarak boyuna
ayrılmalar oluşmuştu. Ancak bunların
tamamı kabul ediler sınırlar dahilindeydi ve makaslar çizgilerini korudu.
Kerestelerin kesilmesinin üzerinden
yaklaşık üç yıl geçtikten sonra 1988 yılının yaz ayında yapılan kontrollerde
kerestenin ortasındaki nem içeriğinin
yaklaşık %28 olduğu görüldü. Eski bir
marangoz kuralı olan yılda bir inç kuralı çok uzak görünmüyor. Yaş kereste bir
tasarım parametresi olarak kabul edilmeseydi çalışma, tamamlanarak 1988
yılının Kasım ayındaki resmi yeniden
kutsama törenine hazır olduğu dönemde henüz yeni başlamış olurdu.

ure. 8.13) and each web was infilled
with plaster on a base of expanded metal lath. When all was dry, the decoration
and gliding could begin. The roof trusses
had been drying out all this while, and
the resulting shrinkage across the grain
had produced the inevitable longitudinal
splits. These are all well within acceptable
limits, however, and the trusses have remained true to line. Checks in the summer of 1988, with the timber some three
years cut, showed that the heart timber
was down to a moisture content of about
28%. The old carpenter’s rule of an inch a
year doesn’t look far out. If green timber
had not been accepted as a parameter of
design, the work could scarcely have begun by the time that it was, in fact, completed ready for the official ceremony of
reconsecration in November 1988.
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Garip Benzerlik: Japon Mimarı İtō Chūta’nın Osmanlı
Mimarlığı Üzerine İzlenimleri/An Odd Similarity: Japanese
Architect Itō Chūta’s Impressions of Ottoman Architecture
Miyuki Aoki Girardelli*

1904-05’de, bir Japon Mimar İtō Chūta (1867-1954), üç yıl üç aylık dünya
gezisinin süresinde Osmanlı İmparatorluğu’nda sekiz buçuk ay geçirmiştir.
Chūta, Anadolu ve Orta Doğu Bölgeleri’ndeki gezisinde, başta İstanbul olmak üzere, Ankara, Kütahya, Arslankaya, Afyonkarahisar, Konya, Akşehir,
İzmir, Efes, Priene, Girit, İskenderiye,
Kahire, Luxor, Tel Aviv, Jerusalem, Baalbeck, Şam, Hama, Halep, Tarsus, İskenderun, Adana, Eskişehir gibi tarihi
yerlerde durakladı (Şekil 1).
Bu makalenin kahramanı İtō Chūta, Japon mimarlığının modern gelişme
tarihi içinde yeni bir kuşaktır. Japonya’nın modernleşmesi, resmi olarak
1868’de Meiji Restorasyonu, yani eski
feodal rejiminin fes edilmesi ve İmparatorluk yönetimine geri dönüşü beyanı ile beraber başladı. 17.yy. ortasından
19.yy. ortasına kadar Edo Hükümeti
dış ilişkilerinde sakoku politikasını izledi. Bu politika altında, izinli olan bazı
limanların dışında yabancı ülkeleri ile
teması, oldukça sınırlandı. Bunun sonucu olarak Japonya, sadece ada olarak fiziki anlamında değil, dönemin
küresel değişimden de uzak kalmıştı.
Tarihsel olarak Japonya’nın Batı ile
doğrudan ilişki kuruması, 16. y.y. ortasında Katolik misyonerlerle başladı,

Between 1904-05, a Japanese architect, Itō Chūta (1867-1954), spent eight
and a half months of his three-anda-quarter-year-long world tour in the
Ottoman Empire. In his tour covering
Anatolia and the Middle East, Chūta
visited historical places such as Istanbul,
Ankara, Kütahya, Arslankaya, Afyonkarahisar, Konya, Akşehir, Izmir, Ephesus,
Priene, Crete, Alexandria, Cairo, Luxor,
Tel Aviv, Jerusalem, Baalbeck, Damascus, Hama, Aleppo, Tarsus, İskenderun,
Adana, and Eskişehir (Figure 1).
The hero of this article, Itō Chūta,
represents a new generation in the history of the modern development of Japanese architecture. Japan’s modernization began officially with the declaration
of the Meiji Restoration in 1868, which
signaled the annulment of the old feudal regime and a return to imperial rule.
The Edo government pursued the policy
of “sakoku” in its foreign relations from
the middle of the 17th century up until
the mid 19th century. Under this policy,
contact with foreign countries, except for
some of the permitted ports, was limited to a serious extent. As a result, Japan
was not just isolated in a geographical
sense as an island, but was kept away
from the influence of global change, too.
Historically, Japan’s direct relationship
with the West had begun with Catholic
missionaries in the middle of the 16th

Miyuki Aoki Girardelli, Dr. Sanat Tarihçisi, İstanbul Teknik Üniversitesi/ Ph. D. Art Historian İstanbul
Technical University

*
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Japon Mimar İtō Chūta (1867-1954)
Japanese Architect, Itō Chūta (1867-1954)

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 5

2 0 1 7

Şekil 1: İto Chūta dünya gezisinin güzergah haritası (Miyuki Aoki Girardelli, Meiji Mimarı İto Chūta’nın
Osmanlı İmparatorluğu Gezisi, Wedge Inc., Tokyo, 2015) Wedge’nin izni ile/ Figure 1: İto Chūta’s map of
his world travel (Miyuki Aoki Girardelli, Meiji Mimarı İto Chūta’nın Osmanlı İmparatorluğu Gezisi, Wedge
Inc., Tokyo, 2015)

sakoku politikası uygulamasından sonra
ise ancak 19. y.y. ortasında ilk defa Edo
Hükümeti Batı’ya ilk delegasyonlarını
göndermişti.
İtō Chūta, 1867’de, Japonya’nın kuzey bölgesi Yamagata’nın Yonezawa
şehrinde doğdu. Tıp doktoru ailesinin
ikinci erkek çocuğuydu. Mimardı, ve o
zamana kadar “mimarlık” kavramının
olmadığı Japon dilinde Batı dillerin architecture kelimesinin tercümesi olarak
kenchiku kelimesini yaratan, ilk Japon
mimarlık tarihçisidir. Chūta, dönemin
Tokyo İmparatorluk Üniversitesi’nde
etimolojik olarak “ev yapımı” anlamına gelen Zōka fakültesinde okudu.
Üniversitede, hem Meiji Hükümeti’nden davet edilen İngiliz hoca, hem
yeni modern sisteminde yetişmiş Japon profesörler her ikisinden de ders
gördü. Chūta’nın Tokyo İmparatorluk
Üniversitesi’nden mezuniyet projesi,
-Batılı kağıt üzerine suluboya ve Batı
mürekkebi ile yapılmış Gotik usulü bir
Hristiyan Katedral -, o dönemdeki Ja-

century, but after the implementation of
the “sakoku” policy, it was not until the
mid-19th century that the Edo government sent delegations to the West for
the first time.
Itō Chūta was born in 1867 in Yonezawa, Yamagata, northern Japan. He
was the second male child of a family of doctors. Growing up to become
an architect and Japanese architectural
historian, Chūta coined the term “kenchiku”, translated from the Western
word “architecture”, thus enriching the
Japanese vocabulary with a new word.
Chūta studied at the Tokyo Imperial
University in the “Zōka” faculty, which
etymologically means “house building”.
While at university, he took classes from
an English lecturer invited over by the
Meiji Government and other Japanese
professors educated according to the
modern system. Chūta’s dissertation
project–a Gothic-style Christian Cathedral rendered in watercolor and Western
ink on Western paper–demonstrates the
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Şekil 2: İtō Chūta’nın Tokyo İmparatorluk
Üniversitesi’ne teslim ettiği bitirme projesi,
Department of Architecture, The University of
Tokyo’nın izni ile /Figure 2: İtō Chūta’s graduation
project at Tokyo Imperial University, Department
of Architecture, permission with The University of
Tokyo

ponya’nın çelişkili mimari eğitim durumunu iyice gösteriyor (Şekil 2). Onun
ilk mimari eseri olan Heian Jingū Şintoizm Tapınağı’nın tarifnamenin, Japon
kağıt üzerine Japon mürekkebi ve fırça
ile yazılmış olduğuna bakılırsa, mezuniyetten sonra Chūta’nın yaşadığı iş ortamının hiç sade olmadığını anlıyoruz.
Bir mimar olarak, Chūta, çok eklektik tarzı sahibiydi. İlk eseri olan Heian
Jingū Şintoizm Tapınağı, Japon Şinto-

contradictory architectural education in
Japan at that time (Figure 2). If we look
at the description of his first architectural
work, Heian Jingū Shinto Temple, written on Japanese paper with Japanese ink
and brush, we understand that the work
environment in which Chūta found himself after graduation was not plain at all.
As an architect, Chūta had a very eclectic style. His first work, the Heian Jing
Shinto Temple, reflects Japanese Shinto
temple style, the Tsukiji Hongan-ji Buddhist Temple in Tokyo, which is considered to be his masterpiece, reflects the
Antillean Indian Buddhist style (Figure
3) the Hitotsubashi University Kanematsu Auditorium is built in the Western Romanesque style, and the Ōkura
Shūkokan Museum incorporates Chinese elements.
Itō Chūta was perhaps the first to
question the difference between Japan’s architectural education system,
which was under far too much Western
influence, and the actual working environment. At Tokyo Imperial University,
Eurocentric architectural history books
by writers such as Banister Fletcher and
his son also named Banister Fletcher
(Father:1833-1899, Son:1866-1953), or
James Fergusson (1808-1886) were being used as course books. The Eurocentric architectural worldview developed in
the 19th century, which saw Greco-Roman classical Western architecture as the
pinnacle of architecture, and the architecture of non-Western regions such as
Japan, China, South America and Sarracen1 as “ahistorical”, was widely accept-

Sarracen, esas olarak Orta Çağı İslam anlamını taşımakta, ama 19. y.y. Batı mimari literatürlerde tüm
İslam’ı kast ediyordu./ Sarracen, esas olarak Orta Çağı İslam anlamını taşımakta, ama 19. y.y. Batı
mimari literatürlerde tüm İslam’ı kast ediyordu.

1
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Şekil 3: İtō Chūta’nın tasarladığı Tsukiji Hongan-ji
Budist Tapınağı, Department of Architecture, The
University of Tokyo’nın izni ile/ Figure 3: Tsukiji
Hongan-ji Budist Temple designed by İtō Chūta,
Department of Architecture, permission with The
University of Tokyo
Şekil 4: Mimari Ağacı. Banister Fletcher, A History
of Architecture, on the Comparative Method,
London, 1897 / Figure 4: Architectural Tree.
Banister Fletcher, A History of Architecture, on the
Comparative Method, London, 1897.

izm Tapınağı üslubu, onun şah eseri
sayılan Tokyo’daki Tsukiji Hongan-ji
Budist Tapınağı ise Antil Hint Budist
üslubu (Şekil 3). Hitotsubashi Üniversitesi Kanematsu Oditoryumu ise Batı
Romanesk üslubu, Ōkura Shūkokan
Müzesi ise Çin üslubudur.
Itō Chūta, Batı standartlara fazla
kaymış o zamanki Japonya’nın mimari eğitim sistemi ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farkını belki de
ilk defa sorgulamış biriydi. Dönemin
Tokyo İmparatorluk Üniversitesi’ndeki eğitim, Banister Flecher Baba-Oğlu
(Baba:1833-1899, Oğlu:1866-1953) ve
ya James Furgusson (1808-1886) gibi
Avrupa merkezi bakışlı mimarlık tarih
kitaplarını ders kitabı olarak kullanıyordu. Yunan-Roma klasik Batı mi-
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ed (Figure 4).
In such a setting, Chūta’s interest lay
chiefly in researching the roots of Japanese architecture. In his doctoral thesis Hōryū-ji Kenchikuron (A Thesis on
Hōryū-ji Architecture) which he submitted in 1893, Chūta put forward the theory
that the root of the ancient Hōryū-ji (7th
century) architecture, known as the oldest wooden structure still standing, could
be traced back to Ancient Greece. According to Chūta’s claim, entasis, which
can be seen both in Hōryū-ji Buddhist
Temple and in Ancient Greek architecture, proved his point. Entasis is an architectural feature that slightly thickens
the middle of a pillar by 1/3 compared to
the top and bottom ends. Again according to Chūta’s theory, entasis, which can
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marlığını doruk noktası olarak tanımlayan, Japon, Çin, Güney Amerika ve
Sarracen1 gibi Batı olmayan bölgelerin
mimarlığını “tarih dışı” olarak gören,
19. y.y.’da gelişmiş Avrupa merkezli
mimarlık tarihinin “dünya görüşü”, çok
normal olarak yaygındı (Şekil 4).
Böyle ortamda Chūta’nın ilgisi,
daha çok Japon mimarlığının kökünü
araştırmasına doğru gitti. 1893’te teslim ettiği doktora tezi Hōryū-ji Kenchikuron (Hōryū-ji Mimarlığı üzerine bir
Risale)’sinde Chūta, günümüzde ayakta kalan dünyanın en eski ahşap yapısı
olarak bilinen Hōryū-ji (7.y.y.) mimarisin kökünün, Antik Yunan’a dayanabileceği teorisini öne sürdü. Chūta’nın
iddiasına göre, hem Hōryū-ji Budist
Tapınağı’nda da, hem Antik Yunan Mimarlığı’nda da izlenebilen enthasis, onu
ispatı ediyordu. Enthasis, sütün gövdesinin ortasında üst ve altı uçlarından
1/3 kadar hafifçe kalınlaştırılmış mimari özelliğidir. Yine Chūta’nın kurgusuna göre, Antik Yunan mimarlığında
izlenebilen enthasis, Büyük İskender’in
Doğu’ya yaygınlaşması ile beraber Batı
Hindistan’a kadar, İpek Yolu üzerindeki ticaret ile beraber yaygınlaşan Budizm ile Hindistan’dan Çin, Kore üzerinden Japonya’ya kadar ulaştı.
Japon mimarlığının kökünü Yunanistan’a kadar uzatan bu teori, ama
ne yazık ki, kanımca, aslında Avrupa
merkezi tarih bakışının ürünüydü. Yani
bu teorinin amacı, kendine has paradigmaya dayanarak Japon mimarlığının üstünlüğünü iddia etmenin yerine,
Avrupa’da klasik mimarlığının değer
sistemine dayanarak, Japon mimarlığının, bu sistemde doruk noktası sayılan
Antik Yunan mimarlığına bağlı olduğu-

Photo 5: İtō Chūta’nın II. Abdülhamid’ten aldığı
3. derece Micidi Nişanı, Yonezawa City Uesugi
Museum izni ile / Figure 5: İtō Chūta’s Medjidie
from Abdul Hamid II. permission with Yonezawa
City Uesugi Museum

be traced back to Ancient Greek architecture, spread to West India with Alexander the Great’s push towards the East,
from India to China with the spread of
Buddhism via trade along the Silk Road,
and then from Korea to Japan.
In my opinion this theory, which extends the roots of Japanese architecture
to Greece, was unfortunately the product of a Eurocentric perception of history. Rather than claiming the supremacy
of Japanese architecture based on its
own paradigm, this theory claimed that,
based on the value system of classical
architecture in Europe, Japanese architecture depended on Ancient Greek architecture, which was considered to be
the zenith point in this system. Thus,
the place of Japanese architecture in the
history of the world architecture would
automatically be elevated. This in itself is
regarded as the limit imposed by the era.
But where Itō Chūta differed from others was not to leave his theory to simply
gather dust in a library, but to go on a
world tour to prove his point.
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nu iddia ediyordu. Bu şekilde Japon mimarlığının dünya mimarlık tarihindeki
yeri, otomatik olarak yükselebiliyordu.
Bu da dönemin verdiği sınırı olarak kabul edilir. Ama İtō Chūta’nın özelliği,
kendi kurduğu teorisini kitap sayfaları
arasında bırakmadan, onu ispatlamak
için dünya gezisine çıkmak oldu.
Sonuçta 3 yıl 3 ay süren Chūta’nın
gezisi, Japon Hükümeti tarafından finans edildi. Resmi görevi, “Çin, Hindistan, Türkiye’de araştırması” oldu.
Dönemin Japonya’sında üniversitede
Profesörlük kazanmak için ya Avrupa ya Amerika’da okumak şart iken
bu istikamet, olağanüstü değişikti. Bu
şart yüzünden gezinin sonunda Avrupa ve Amerika’yı ekleyince Chūta’nın
güzergahı, sonunda dünya gezisi oldu.
29 Mart 1902’de Tokyo’dan yola çıkan
Chuta, Çin, Güney-Doğu Asya ve Hindistan üzerinden 7 Mayıs 1904’te İstanbul’a vardı.
Chūta, ömür boyunca 76 cilt saha
defterini bıraktı. İlk 12 cilt dünya gezisine ait, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili
kısmı ise 9. 10. 11. 12 cildinin 4 adettir.
Halen Tokyo’daki Japonya Mimarlık
Enstitüsü’nde saklıdır. Bu saha defterinde Chūta, mimari çizimler ve notların yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu’nda karşılaştığı insanlar, farklı yaşam
tarzları ve kendi hayal ettiği canavarlara
kadar çeşitli çizimleri ile doldurmuştu.
İstanbul’da kaldığı sürece, Osmanlı Türkçesini öğrendi. Arap harflerini
kendi yöntemleri ile Latin alfabesine
değiştirerek Türkçe cümleler kurdu.
Daha sonra Anadolu, Ege, Mısır ve
Suriye bölgelerine çıkan Chūta’nın
Türkçesi, İsmail adlı, İstanbullu, sadece Türkçe konuşan bir uşağı yanına
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After all, Chūta’s trip, which lasted
three and a quarter years, was financed
by the Japanese government. His official duty was research in “China, India
and Turkey”. It was an extraordinary
change of direction, considering it was
necessary to study in Europe or America to become a professor at universities
in Japan during this era. Having added
Europe and America to the end of his
trip due to this condition, Chūta’s tour
eventually became a world tour. On
March 29, 1902, Chūta departed from
Tokyo, and came to Istanbul on May 7,
1904, passing through China, SouthEast Asia, and India.
Chūta left behind a total of 76 field
notebooks written over his lifetime. The
first 12 volumes cover his world tour,
and the part related to the Ottoman Empire is in four sections in volumes 9, 10,
11, 12. These are still kept at the Japan
Institute of Architecture in Tokyo. Chūta
filled these field books with architectural
drawings and notes, as well as depictions
of the people he had met in the Ottoman
Empire, a diverse array of lifestyles and
the monsters of his imagination.
During his sojourn in Istanbul, he
even learned Ottoman Turkish. He
changed the Arabic alphabet to Latin alphabet using his own method and
put together Turkish sentences. Later
on, Chūta went to Anatolia, the Aegean, Egypt and Syria and advanced his
command of Turkish to the extent that
he hired a servant from Istanbul called
Ismail who could only speak Turkish.
At that time when the Ottoman Empire and Japan had not yet entered into
official diplomatic relations, the Sultan’s
approval was needed for a foreigner to
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alacak kadar ilerledi.
Chūta’nın seyahatini gerçekleştirdiği dönemde Osmanlı İmparatorluğu ve
Japonya henüz resmi diplomatik ilişkiye girişmemişti, yabancı birinin Osmanlı İmparatorluğu içinde seyahat etmesi için Padişahın iradesi gerekiyordu.
Bunu alabilmek için Chūta’ya yardım
eden en az iki kişi hatırlanmalıdır. Biri,
1890’da ortaya çıkan Ertuğrul faciasından sonra yardım parasını toplayarak
İstanbul’a gelen ve o sırada Beyoğlu’nda Japon Mağazası olarak bilinen Nakamura Shōten’i işleten Yamada Torajirō (1866-1957) ve arkadaşı Nakamura
Kenjiro diğeri de, Chuta’nın Güney
Çin’de seyahat ederken tanıştığı Çin
ve Burma (Myanmar) sınırındaki şehir
Tengue 㦐㉺ ’deki İngiliz Konsolosu
Mr. Litton’dan aldığı, İstanbul’daki İngiliz Büyükelçi’ye yazılan bir mektuptur. Japonya’nın devlet üniversitesinden resmi görevi olarak seyahat eden
bir profesör olan Chūta, dünya gezisi
süresince her gittiği yerde 1902’de imzalanmış Britanya-Japonya ittifakının
faydasını görüyordu. Dönemin Osmanlı İmparatorluğu gibi Japonya’nın
Konsoloslukların bulunmadığı yerlerde
Chūta, İngiliz sefaretleri ve konsoloslukların yardımlarını alıyordu.
2010 Türkiye’de “Japonya Yılı” kapsamında düzenlenen sergi “Hilal ve
Güneş: İstanbul’da Üç Japon: Yamada
Torajirō, İto Chūta, Ōtani Kōzui” (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü) hazırlık
sırasında Chuta’nın II. Abdülhamit’ten
üçüncü derece Mecidi nişanı aldığını
keşfettim. Nişan, Chuta’nın memleketi Yonezawa’daki Uesugi Müzesi’ne
daha önce ailesi tarafından bağışlanmış
eşyaları arasından bulundu daha sonra

be able to travel within the Ottoman
Empire. There were at least two parties
that might have helped Chūta get the
Sultan’s approval. One was Yamada
Torajirō (1866-1957) and his friend Nakamura Kenjiro, who came to Istanbul
having collecting relief money after the
catastrophe of Ertuğrul in 1890 and ran
a well-known Japanese shop called Nakamura Shōten in Beyoğlu. The other
was the British Ambassador Mr.
M . Litton
t
stationed in the city of Tengue 㦐㉺ on
the border of China and Burma (Myanmar), whom Chūta had met during his
travels in China and who wrote a letter
on his behalf to the British Ambassador
in Istanbul. Chūta, a professor at Japan’s
state university traveling on official duty,
saw the benefit of the Anglo-Japanese
Alliance, signed in 1902, everywhere he
traveled around the world. In places like
the Ottoman Empire where Japan had
no consulates, Chūta benefitted from the
help of British embassies and consulates.
During the preparation of the exhibition Hilal ve Güneş: İstanbul’da Üç
Japon: Yamada Torajirō, İto Chūta, Ōtani
Kōzui (The Crescent and the Sun: 3
Japanese Travelers in Istanbul: Yamada Torajirō, Itō Chūta, Ōtani Kōzui)
(Istanbul Research Institute) opened
in 2010 in Turkey to celebrate Japanese
Year, I discovered that Chūta received
the Order of the Medjidie from Abdul
Hamid II. The order was discovered
among the items donated by his family
to Uesugi Museum in Chūta’s hometown of Yonezawa. Later, documents
from the National Archive of Japan
proved its authenticity (Figure 5).
According to the notes in his field
book, Itō Chūta examined 35 architec-
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Japonya’daki Milli Arşivi’nden belgeler
çıkınca da ispatlandı (Şekil 5).
Saha defterindeki izlere göre, İtō
Chūta, İstanbul’da seyahat izni beklediği 2,5 ay içinde toplam 35 mimari
eserleri üzerine inceleme yaptı. Ayrıntılarına bakılırsa Bizans dini yapısı 15,
dini olmayan yapı 1, Osmanlı dini yapısı 10, dini olmayan yapı 1, Latin Katolik
Kilisesi 2, Pagan dönemi Roma yapısı
1’dir.2 Bizans dönemi dini yapısı, yani
Osmanlı döneminde camilere dönüştürülmüş olsa da Bizans döneminde
kilise olarak kullanılan mimari eserlere
en çok ağırlık verdiğini görüyoruz. Bunun iki nedeni düşünülebilir. Birincisi,
7. Yüzyıl’da yapılan Hōryū-ji ve onun
mimari etkileşimlerin arayışı içinde
olan kendi merakındandır. İkincisi ve
belki de daha büyük olan, döneminde bulunan Avrupa dillerindeki literatürlerin Osmanlı ya da İslam mimarisi
üzerine değil, daha çok Bizans ya da
Antik Roma üzerinde olduğundandır.
Almanca, İngilizce ve biraz Fransızca
bilen Chūta, seyahat ederken bilgilerini
en çok Batı seyyarların yazdıklarındaN
alıyordu. Bir Japon mimarın Osmanlı mimarlığına bakarken, ilk önce Batı
dillerle yazılan kaynakların etkisi olduğu kabul etmeliyiz. Yani, Chūta’nın
Osmanlılara bakışı, ister istemez Batı
Oryantalizminden de etkilenmiş idi.
Chūta’nın Tokyo İmparatorluk Üniversitesi’nde gördüğü eğitimin hem
İngiliz hem Japon hocalardan olduğu
gibi, Chūta’nın bakışları da bazen Batılı, bazen Doğulu etkilerle karışıktır diyebiliriz. Defterde tuttuğu notları bile,
bazen Japonca, bazen İngilizce, bazen
2

İtō Chūta saha defteri, cilt. 9
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tural works within the space of two and
a half months when he was waiting for
his travel grant in Istanbul. In detail, 15
of these were Byzantine religious structures, one was a Byzantine non-religious
structure, 10 were Ottoman religious
structures, one was an Ottoman non-religious structure, two were Latin Catholic Churches, and one was a Roman
structure from the Pagan era.2 We can
see that he was especially interested in
the religious structures of the Byzantine
period, i.e. the architectural works built
as churches, even though they were later transformed into mosques during the
Ottoman period. This can be put down
to two reasons. The first is Hōryū-ji built
in the 7th century and his architectural
curiosity in search of architectural interactions. The other reason, and perhaps
the more important one, is that the literature in European languages at that
time was not based on Ottoman or Islamic architecture, but rather on that of
Byzantium and Ancient Rome. Chūta,
who spoke German, English, and a little French, took most of his information
from travel journals written by Western
travelers. When we look at how a Japanese architect perceived Ottoman architecture, we must first admit that he was
under the influence of sources written
in European languages. In other words,
Chūta’s perceptions of the Ottoman
Empire were undoubtedly influenced
by Western Orientalism. Just as Chūta’s
education at Tokyo Imperial University
saw him receiving lectures from both
English and Japanese lecturers, Chūta’s
outlook on the Ottoman Empire was fil-
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Almanca tutulmuş, ölçüleri de bazen
metre, bazen inch, bazen de geleneksel Japon birimi olan şaku kullandığını
görmekteyiz.
Ayasofya kubbesinin şekli ve büyüklüğünün daha önce gördüğü Pathan, Mogul tapınaklarının kubbelerin
oranları ile karşılaştırmak, Bizans sütün
başlığının detaylı çizimlerini çizmek,
Süleymaniye Camii ve Ayasofya’nın
planlarını karşılaştırarak aralarındaki
farkını tespit etmek gibi notlarının yanı
sıra, Chūta, İstanbul’da gördüğü çeşitli mimari eserleri ve mimari detayları
üzerinde Japon mimarisi arasındaki
benzerliklerini düşünmeye başlar. Mesela Ayasofya’da bazı süsleme motifini
görüp şöyle not düşmüş: “Bu şeklin Japonya’daki Tomoe şekli ile olan benzerliğine bak. Ayrıca, Manji’ye de benzediğine bak”.3 Ayasofya arkasındaki
III. Selim İmareti’nin giriş kapısının
geniş ahşap saçağına bakarak “Heian Büyük İmparatorluk Sarayı’ndaki
Seiryu ve Byakko iki kapı binalarına
benziyor.”4 Hatta Bab-ı Ali Kapısının
büyük dalgalı ahşap saçağına bakarak
“Daha da Japon tarzi düşünce ile yapılmış” diye düşüne Chūta, aşağıdaki
gibi yazdı:
“Bu kapı Japon tarzı olup ortadaki
büyük Karahafu’nın oranı Japon tarzı
olması gariptir. İki tarafta korumanın
yeri gibi gözüken yapı var, bunlarda da
Karahafu var. Bu tasarım Türkiye’ye has
gibi gözükmez, üzerinde düşünmeliyim.”5

tered through a mixture of western and
Oriental influences. Even the notes he
kept in his books are sometimes in Japanese, sometimes in English, occasionally
in German, and the measures he used
are sometimes in meters, sometimes in
inches, and sometimes in the traditional
Japanese unit şaku.
Besides comparing the shape and
size of the Hagia Sophia’s dome with
the proportions of the domes of Mogul
and Pathan temples, which he had previously seen, making detailed drawings
of the Byzantine column headings, and
comparing the plans of Süleymaniye
Mosque and Hagia Sophia to determine
the difference between them, Chūta began to think about the similarities
between Japanese architecture and Ottoman architecture on the basis of the
various architectural works and architectural details he saw in Istanbul. For
example, in Hagia Sophia, he saw some
ornamental motifs and wrote: “Look at
the similarity between this shape and
the Japanese Tomoe and Manji.3” He
looked at the wide wooden eaves at the
entrance door to Selim III Imaret behind
Hagia Sophia and said, “It resembles the
two-door buildings Seiryu and Byakko at
the Heian Great Imperial Palace.”4 Even
looking at the large undulating wooden
eaves of Bab-i Ali’s door, Chūta thought,
“This so resembles the Japanese style,”
and wrote as follows:
“The door is Japanese-style and it is
odd that the ratio of the large Karahafu

İtō Chūta Saha Defteri, cilt 9. Manji, swastikadan kast etmektedir./ İtō Chūta Saha Defteri, cilt 9. Manji,
swastikadan kast etmektedir.
4
İtō Chūta Saha Defteri, cilt 9. Heian Büyük İmparatorluk Sarayı, Tokyo’daki İmparatorluk sarayı değil,
Kyoto‘daki eski İmparatorluk sarayıdır./ İtō Chūta Saha Defteri, cilt 9. Heian Büyük İmparatorluk Sarayı,
Tokyo’daki İmparatorluk sarayı değil, Kyoto‘daki eski İmparatorluk sarayıdır.
3
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Şekil 6: Bab-ı Ali girişi/
Figure 6: Bab-ı Ali Gate

Şekil 7: Tipik Karahafu örneği olarak Nijo-jo Kalesi
ana girişi, Kyoto, Japonya
Figure 7: Typical example of Karahafu at Nijo-jo
Castle, Kyoto, Japon

Karahafu, Japon mimarisine has olduğunu söylenen çatı alınlık biçimidir.
Heian döneminde (8.-10. yüzyıl)’da artık mimari detayı olarak şekillendirilmiş
olduğu bilinmektedir. Simetrik şekli
büyük saçak olup ortada büyük dalgalı
şekline sahiptir (Şekil 6 ve Şekil 7). Ancak mimari biçimi olarak günümüzde
sadece Japonya’da görülen biçim olmasına rağmen, etimolojik olarak Karahafu, “Çin usulü saçak” anlama geliyor.
Daha doğrusu, Karahafu’nun “Kara”sı,
5

İto Chūta Saha Defteri, cilt. 9
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in the middle is Japanese style. There is
a structure on two sides that seem to be
functioning as a buttress, and they have
the Karahafu, too. This does not seem to
be a unique Turkish design, I need to do
some thinking on it.”5
Karahafu is a form of gable pediment
that is said to be unique to Japanese architecture. We know that it was established as an architectural detail between
the 8th-10th centuries during the Heian
period. It features symmetrically large
eaves and has large undulating shapes in
the middle (Figure 6 and Figure 7). However, although this architectural form is
only seen in Japan today, ethnologically,
Karahafu means “Chinese style gable”.
More precisely, Karahafu’s “Kara” refers
to the ancient Chinese Tang Dynasty
(618-910) in Japanese. It should be noted
that it is a contemporary of the Hōryūji Temple. As it had a similar shape to
the eaves of the Bab-i Ali Gate (Sublime
Porte), Chūta thought of the possibility
of their being a link between them.
The similarities Chūta observed between Ottoman and Japanese architecture increased even further on his
five-day trial trip to Bursa. Visiting the
Muradiye Mausoleums, Chūta noted
when he saw the eaves of Murad II’s
Mausoleum:
“In the center is an octagonal protrusion, on which a dome is placed.
Could the front building have been
added at a later period? Whatever it is, it
has an uncanny resemblance to the Japanese Karahafu.” (Figure 8) .
He also noted the multicultural nature of early Ottoman Architecture and
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eski Japonca ila Çin’deki Tang Hanedanı (618-910)’nı kast etmektedir. Bunun
Hōryū-ji Tapınağı ile çağdaş olmasına dikkat edilmelidir. Biçimsel olarak
Bab-ı Ali Kapısının saçağına benzediğinden, Chūta, bunların arasında bağlantıları olabilme ihtimalini düşündü.
Chūta’nın Osmanlı mimarisi ile
Japonya arasında gözlemlediği benzerlikler, Bursa’ya yaptığı 5 günlük deneme seyahatinde daha da arttı. Muradiye Türbeleri’ne ziyaret eden Chūta,
II. Murat Türbesi’nin saçağını görünce
şöyle not düştü:
“Ortada sekizgen çıkıntı olup üzerine kubbe konulmuş.
Ön binası sonraki dönemi eklenmiş
olabilir mi? her ne ise, gerip bir şekilde
Japon Karahafuna benzeyen yöntemdir”(Şekil 8).
Ayrıca, erken Osmanlı mimarlığında izlenebilen çok kültürlü karakterine
de dikkat ederek şu şekilde yazıyor:
“Dışardaki pencerenin girişinin etrafında güzel fayans (renkli) arabian6
deseni var. Hindistan’daki Pathan üslubunu andırıyor.
Hem bu plan hem Elevationda bir
çeşit özelliği var. Constantinople’da bu
görülmüyor, Yani Early Osmanish style7
demeli.
Genel olarak Grecian, byzantin Influence’ten8 daha Arabian, Persian influence9 altında olduğu demeli.”10
Beklenen izni nihayet Temmuz so-

Şekil 8: Chūta’nın Karahafu’na benzediğini
düşündüğü II. Murat Türbesi girişinin saçağı, Bursa/
Figure 8: II. Murat Tombs gate has an uncanny
resenblance to the Japanese Karahafu, Bursa

wrote:
“There is a beautiful tile (colorful)
Arabian6 pattern around the entrance of
the outside window. It resembles the Pathan style in India.
Both this plan and the elevation have
that kind of feature. One does not see
that in Constantinople, so we should call
it early Osmanish style7.
It could be said it is more influenced
by Arabian and Persian style8 than Grecian or Byzantine9.”10
Finally, when his long-awaited grant
was given at the end of July, Chūta
departed Istanbul on July 30, 1904 to
see the inner regions of the Ottoman
Empire. His itinerary covered Ankara,
Kütahya (the Roman city of Aizanoi), the
Phrygian town of Aslankaya, Yapılıdağı,

Tercüme notu: Arap. Chūta, saha defterindeki notlarının bazı kısmını Japonca, bazı kısmını İngilizce ya
da Almanca olarak yazıyor. Japonca bir cümlenin içinde İngilizce ya da Almanca kelimelerinin karıştığı da
oluyor. Burada italik olarak göstererek bıraktım./ Tercüme notu: Arap. Chūta, saha defterindeki notlarının
bazı kısmını Japonca, bazı kısmını İngilizce ya da Almanca olarak yazıyor. Japonca bir cümlenin içinde
İngilizce ya da Almanca kelimelerinin karıştığı da oluyor. Burada italik olarak göstererek bıraktım.
7
Tercüme notu: Erken Osmanlı usulü
8
Tercüme notu: Yunan, Bizans etkilerinden
9 Tercüme notu: Arap, Fars etkileri
10
İtō Chūta Saha Defteri, cilt. 9
6

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 5

2 0 1 7

Şekil 9: Chūta’nın
kendi kalemi ile çizilmiş
Osmanlı İmparatorluğu
gezisinin güzergahı/
Figure 9: Chūta’s
drawings of travel road
at Ottoman Empire

nunda gelince, Chūta; 30 Temmuz 1904
tarihte İstanbul’dan Osmanlı İmparatorluğu’nun iç bölgeleri görmek için
yola çıktı. Güzelgahı, bu şehirlerden
ibaretti: Ankara, Kütahya (Roma dönemi Aizanoi), Frig kasabası Aslankaya,
Yapılıdağı, Konya, Aksehir, Afyon Karahisar, Usak, Manisa, Soma, Bergama,
Izmir, Priene, Miletos, Didimoi, sonar
Akdenize yönerip Sakız Adası, Girit,
İskenderiye, Kahire, Luxor, Portsaid,
Beyrute, Yafa, Kudüs, Jerico, Madaba
Anman, Baalbeck, Homus, Hama, Halep, Turmanin, Ham, Antakya, Mersin,
Tarsus, Adana, Toros Dağları, Eğerli,
Karaman, Konya, Eskişehir, Istanbul
(Şekil 9).
İlk gittiği Ankara’da, 1 Ağustos tarihte Chūta yerli insanların Chūta’ya
karşı tepkilerini “Japonlar nadir diye
yerliler alt üst oldular” diye eşi Chiyoko’ya haber gönderdi. Aynı yıl 8 Şubat’ta Rus-Japon Savaşı açıldığından,
dünyanın ilgisi Japonların üzerinde
olurken Anadolu’ya bir Japon’un gelişi,
oldukça yerlilerin ilgilerini topladığını

Konya, Aksehir, Afyon Karahisar, Usak,
Manisa, Soma, Pergamon, Izmir, Priene,
Miletus, Didim, and he then changed his
course towards the Mediterranean to see
Chios, Crete, Alexandria, Cairo, Luxor,
Port Said, Beirut, Jaffa, Jerusalem, Jerico, Madaba, Amman, Baalbeck, Humus,
Hama, Aleppo, Turmanin, Ham, Antakya, Mersin, Tarsus, Adana, the Taurus
Mountains, Eğerli, Karaman, Konya, Eskişehir and Istanbul (Figure 9).
In Ankara, which he visited first,
Chūta sent his wife Chiyoko a letter on
August 1 about the local people’s reaction to him, wherein he wrote, “The
locals are taken aback by seeing a Japanese man, a rare sight indeed as it is.”
Considering that the Russo-Japanese
War broke out on February 8 of the same
year shifting the world’s attention to the
Japanese, we can see that the arrival of
a Japanese man in Anatolia would have
attracted the attention of the locals.
In this city, Chūta came across Seljuk timber constructions for the first
time and was amazed to find similarities
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görmekteyiz.
Bu şehirde Chuta, ilk defa Selçuklu
ahşap yapıları ile karşılaştı ve Japon mimarlığı ile benzerliklerini bulup büyük
şaşkınlık içinde kaldı. Mesela Arslanhane Camii (13.y.y.)’nde çatı sisteminin
yapısını görünce şöyle not düştü: “kirişin şekli en çok Japon mimarlığa benziyor, …Tempyo dönemindeki yöntemini
andırıyor.”11
710-794’e kadar süren Tempyo dönemi, Chūta’nın peşinde koştuğu Hōryū-ji mimarisinden biraz daha sonraki,
ama Çin ile bağlantının çok sık olduğu
dönemdir.
Ankara’daki Saboni (Sabuni) Mescidi (Karanlık Mescidi, 14.y.y.)’e ziyaret
ettiğinde çatı yapılışı anlamaya çalıştı:
“Yarı ahşap yapımı eski tapınaktır.
Benim tanımladığım Angora usulü revağın ön pervazlar aşağıda görüldüğü
gibidir.”
“A sütünün üstünde diğer revaktaki
sütunlarla aynı pervazlar var. İki büyük
kirişi taşıyor. Büyük kirişi etrafında küçük kirişler taşıyor. Bu küçük kirişin altında büyük mentori12 var. Sağ ve solda
bildiğimiz pervaz var. Tavan tahta ile
kaplı, Hepsi Arslan Hane ile aynı üslubudur.”13
Ayrıca, bir medresenin yanındaki
ahşap konut üzerine de detaylı çizim ile
beraber Bağdadi duvarı hakkında not
düştü:
“Bu bir medresenin parçasıdır. Ahşap kafesli ve araları kiremit ile doldurulmuş. Kirişinin yapılışı, konsolun

with Japanese architecture. For example,
when seeing the structure of the roof
system of Arslanhane Mosque (13th century) he noted:
“The shape of the beam is most
similar to that of Japanese architecture,
resembling the method of the Tempyo
era.”11
The Tempyo era, which lasted from
710-794, was a little later than the
Hōryū-ji architecture that Chūta pursued, but it was a period when the connection with China was very intense.
When he visited the Sabuni Masjid
(Dark Masjid, 14th century) in Ankara,
he tried to understand the construction
of the roof:
“It is a half-wooden ancient temple.
The front framing of the Angora-style
cloister that I have described are as
shown below.”
“On top of column A, there are framings similar to columns on the other
colonnade. It supports two large beams.
The large beam is supported by the small
beams around it. There is a large mentori12
under this little beam. The framing, as
we know it, is on the right and left-hand
sides. The ceiling is covered with wood,
all in the same style as Arslanhane.”13
In addition, he made a detailed drawing of the wooden house next to a madrasa, along with a note about a lath and
plaster wall:
“This is a part of the madrasa. It has
a wooden cage filled with tiles. It must
be noted that the construction method

İtō Chūta Saha Defteri, cilt. 10
Mentori, bir mimari malzemenin ucunu keserek düzleştirme yöntemi, yada düzleştirilmiş malzeme
için denir./Mentori, bir mimari malzemenin ucunu keserek düzleştirme yöntemi, yada düzleştirilmiş
malzeme için denir.
13
İtō Chūta Saha Defteri, cilt. 10
11
12
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yöntemi hepsi doğulu olduğuna dikkatle bakılmalıdır.
İçerde ilginç süsleme olduğunu
duydum ama şu anda ev olarak kullanıldığı için göremedim. Saçağını yuvarlatmaları çok değişik ve ilginçtir.”14
İstanbul ya da Bursa’da doğrudan
bahsedilmemesine rağmen, Ankara’da
konut mimarlığının özelliği Chūta’nın
dikkatini çekmiş. Aşağıda aktardığım
gibi özelliklerini incelemiştir:
“Ankara’daki konut mimarlığı;
Bu en Picturesque olanlardanmış.
Aşağı katı genelde toprak duvarıdır.
Onun üzerinde ahşapla pervazını azcık çıkarıp ikinci katını yapıyorlar. Sütunun etrafında çapraz yerinde sütun
dikiyorlar. Bu sütunun etrafında kırmızı
kiremit ve benzerini koyup onun etrafını çamurla dolduruyorlar, kiremitin
ucunu gösteriyorlar. Pencereler en çok
picquresquetir. Saçak her evde uygun
derinlikte çıkartıyorlar. Çatılar kiremitle
örtülü. Köşelerde yelpaze şeklinde kirişlerini çıkarıp çatılar da köşelerde yuvarlak şekli yapılıyor. Plan ve çatı şekli
bir değil, mesela A çizimi gibidir. Aşağı
katı ile üst katının bir olmaması normaldir. Mesela sol tarafındaki çizimdeki gibidir. Üst katındaki planı genelde
en çok serbest olarak işlenmiş, yarım
yuvarlak şeklinde çıkıntı olan örnekleri
çok görülür.”
Chūta,sonunda “Angora’daki evlerin, farklı ülkelerde villanın tarzına
uygulanabilecek karakteri var” şeklinde
yeni tasarıma ilham verebileceğini de
not düştü.
Ankara’da Selçuklu mimarisini inceleyen Chūta, bunu “Ankara tipi” ola14

İtō Chūta Saha Defteri, cilt. 10
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of the beam and the corbel have oriental
undertones.
I heard there was interesting decoration inside, but I could not see it because
it is currently being used as a house. It is
very interesting to see that the eave has
been rounded.”14
Although not directly mentioned in
Istanbul or Bursa, the characteristics of
residential architecture in Ankara attracted the attention of Chūta. He noted
the following:
“Residential architecture in Ankara.
This is one of the most picturesque I
hear.
The lower floor is generally an earthen wall. They build the second floor by
removing a little of the wooden framing
on it. They build small columns around
the main column. Then they put red
tiles, etc. around this column and fill
them with mud, showing the tip of the
tile. The windows are especially picturesque. The eaves are made at the appropriate depth in every house. The roofs
are covered with tiles.
There are fan-shaped beams at the
corners and the roofs are rounded at the
edges. The plan and the roof shape are
not the same, as shown in drawing A.
It is normal for the lower floor to
be different from the upper floor , as
in the drawing on the left. The plan on
the upper floor is mostly free-style, with
a half-rounded protrusion frequently
seen.”
Chūta also noted that, “The houses
in Angora can inspire a new design as
there is a character that can be applied
to the villa style in different countries.”
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rak özelliğini defterine yazdı.
Angora’daki Cami mimarlığı
1. Plan az çok kare şekline yakın,
çatı pervazlıdır.
2. Tavanı düz olup ahşapla örtülüyor ya da pervaz-kiriş gibi konsollara
sahip.
3. Revaklı ya da revaksız ikisi de
olur, ama genelde revaklı oluyor.
4. İç mekânında kalem işi ile süsleme yapılır.
5. Minareli ya da minaresiz ikisi de
var. Minareler sonradan mı eklendi?
6. Plan bir büyük höl olup orta nef
yada yan nef yok.15
Ankara’da Osmanlı ahşap yapıları
ila Japon ve Çin mimarlığı arasındaki
bağlantılarına bakmaya başlayan Chūta, Akşehir’deki İplik Cami, konutlar,
Afyon Karahisar’daki Yukarı Pazar
Mescidi, Şam’daki konutlar, İstanbul’daki pencere kafesleri gibi çeşitli
binalar ve detaylar üzerine çizimleri ve
incelemelerini bıraktı.
Ahşap yapılarının ötesinde, Chūta,
bunların biçimsel kökenleri ve Selçuklu
üslubun özelliği üzerine de düşünmeye devam eder. Ankara’daki Sabuni
Mescidi’nin korkuluklardaki şeklinden
Japonya’daki eski mezar taşı şekli arasındaki benzerliğini bile düşündü:
“Korkuluk için soldaki gibi tip çok
görülmektedir. Bu tamamen ‘Chinese’
olup ‘Gorin’ ile alakalıdır. Türkiye’de
bunu görmek sıra dışıdır.”16
Burada Chūta’nın bahsettiği Gorin,
etimolojik olarak “Beş Halka” anlama gelir. Budizm düşüncesine göre bu
dünyayı oluşturan beş elemanı, yani
15
16

İtō Chūta Saha Defteri, cilt. 10
İtō Chūta Saha Defteri, cilt. 10

Having studied Seljuk architecture in
Ankara, Chūta put it down in his notebooks as “Ankara type”.
Mosque architecture in Angora
1. The plan is more or less square,
with a roof framing.
2. The ceiling is flat and covered with
wood, or has brackets such as framings
and beams.
3. It can both be with or without a
colonnade, but it generally has one.
4. The interior decoration is handcarved.
5. They come with or without minarets. Have the minarets been added later?
6. The plan is a large hallway and
there is no mid-nave or side-nave.15
Chūta began to look at the connections between the Ottoman wooden
buildings in Ankara and Japanese and
Chinese architecture, and left behind
drawings and examinations on various buildings and details, such as İplik
Mosque in Akşehir, residential houses,
Yukarı Pazar Masjid in Afyon Karahisar, residential houses in Damascus, and
window cages in Istanbul.
Beyond timber structures, Chūta
continued to think about their formal
origins and the stylistic character of the
Seljuk architecture. He even found a
similarity between the shape of the rails
at the Sabuni Masjid in Ankara and that
of old tombstones in Japan.
“For railings, the type on the left is
very prevalent. This is purely Chinese
and related to “Gorin”. It is unusual to
see this in Turkey.”16
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Şekil 10: Sabuni
Mescidi’nden detay.
İtō Chūta Saha Defteri
cilt. 10, Architectural
Institute of Japan
izni ile/
Figure 10: Details
Sabuni Masjid. İtō
Chūta’s sketch
book issue 10,
Architectural Institute
of Japan

“toprak, su, ateş, rüzgar (hava), boşluk (hiçlik)”ni ifade etmektedir. Geleneksel olarak mezar taşına Gorin şekli
uygulanmaktadır. Chūta kendisi de bu
dünya gezisine çıkmadan önce tasarladığı mezar taşında eski geleneğini canlandırarak Gorin şeklini uygulamıştır
(1896) (Şekil 10).
Ankara’da düşünmeye başladığı
Osmanlı topraklarında kalan Avrasya izleri arayışı, Konya’da Alaeddin

Here Gorin, as Chūta mentions, etymologically means “five rings”. It refers
to the five elements that make up the
world according to Buddhism, namely
earth, water, fire, wind (air), and void
(nothingness). Traditionally the Gorin
style is applied to grave stones. Chūta
himself applied the shape of Gorin (1896)
to the tombstone he designed before he
embarked on this world tour, reviving an
old tradition (Figure 10) .
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Camii’ye ziyaret ettiğinde daha da
Chūta’nın kafasını meşgul ederek o
dönemde bilimsel olarak az insanın
farkına vardığı Hint etkisini bile kayıt
etmiştir.
“Bu mimarlığın kuzey cephesinde
bir koridor var. Ortada kapıyı yerleştirip her iki tarafta niş var, hepsi Bizans (yani Selçuklu) usulü olup olağanüstü güzeldir.
Kapının sağı ve solunda üst tarafında kemerler dizilmiş ve hepsi güzel.
Selçuklu sanatı, bolca Yunan ve
Bizans zevkine sahip ve ayrıca bir çeşit picturesque tasarımını ortaya koymuş. Hintli zevki de çok var.”17
Aynı şehirde Karatay Medresesi’ne gittiğinde de Chūta aynı izlenimini bıraktı:
“Bunun gibi kubbe şekli Selçuklu
medreselerine has bir şeklidir. Hindistan’daki stupalarla tamamen aynı
şeklidir. Mutlaka Hint etkisi olması
gerek.
Arabia, Turkish, Byzantin’in hiçbirinde bunun gibi şeklindeki kubbe
görülmez.”18
Chūta, Anadolu gezisinden sonra
Selçuklu üslubun özelliğini aşağıda
aktardığım gibi özetledi. Ahşap mimarlığı kongresi bağlamda üçüncü
özelliği olarak ahşabın sayılması göz
çarpıcıdır:
Selçuklu uslunun özelliği;
1: Kubbe: “Dagoba(?)”19 ya benzer şekil olup aşağıda bir kaç tane
bant bile olur, Tee’ye göre yapıldığı
gibi gözüken “Lantern” bile var.
17
18
19

İtō Chūta Saha Defteri, cilt. 10
İtō Chūta Saha Defteri, cilt. 10
Pagoda’nın hatası olabilir.

The search for Eurasian traces in Ottoman lands, which Chūta began to think of
in Ankara, continued to occupy his mind
even when he visited the Alaeddin Mosque
in Konya, and he even registered the Indian influence that only a few had realized
at that time.
There is a corridor on the northern
edge of this structure. There is a niche on
both sides with a door placed at the center,
all of them Byzantine (i.e. Seljuk) style and
it is extraordinary.
On the upper right and left-hand side
of the door are arches and they all look
beautiful.
The Seljuk art, with plenty of Greek
and Byzantine influences, also creates a
sort of picturesque design. There is also a
hint of Indian style in it.17
Chūta was left with the same impression when he saw the Karatay Madrasa in
the same city:
Such a dome shape is unique to the Seljuk madrasas. It is exactly the same shape
as the stupas in India. There is definitely an
Indian influence.
No such dome is visible in Byzantine,
Arabian or Turkish architecture.18
Chūta summarized the characteristics
of the Seljuk style after his Anatolian trip
as below. It is striking that the wood is
mentioned as the third feature within the
context of wooden architecture:
The Characteristics of Seljuk Style
1: Dome: It looks similar to “Dagoba(?)”19 and there are even a few bands
below. There is even a lantern that makes
it look like it has been built according to
“Tee(?)”.
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2: Minaret: tall& picturesque outline var, planı çoğu zaman çiçek şekli
yada geometrik şekiller olup sıradan
değil. Fayance ile örtülü.
3: Holzbau20: sütünler ahşaplı, pervaz mesnedi, direk ve kiriş, konsol,
küçük kiriş v.s. var, tavanda tahta
kullanılmaktadır. Ankara, Kütahya
v.s.’de de görülüyor.
Süsleme: Fayance (Çini) ‘yi çok
kullanıyorlar. Bu desenli kawara21
değil, kakma işidir. Desenlerde Arap
ulusu çok var. Karakusa22 karışmış.
Oyma işi de zengindir.
Genel zevki: Bizans tarzı en çok
var, Yunan, Roma, Fars, Arap üsluplarını katmış.
“Plan: Kubbenin oluğu ana mekâna sütunlu mekânını eklemiş olan da
var. Sadece sütün, mekândan oluşan
planı da var. Özet olarak normalde
sütunlu hölünü kullanıyorlar gibi izlenimim var. Sütunlu hölü Arap usulü müdür? Hint usulüne de benziyor.
Türklerde hiç görülmeyen yöntemdir.”23
Anadolu gezisinde Selçuklu ve
ahşap yapılarının öneminin farkına
varan Chuta, Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonra Yunanistan üzerinden
Avrupa’ya seyahat ederken İtalya’da
Napoli’de Arkeoloji Müzesi’nden gezerken de ahşap mimari üzerine buluşları elde etti:
“Wooden mimarlığı çok var, çoğu
kısmı İyon oluyor. Ayrıca tek destek-
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2: Minaret: There is a tall and picturesque outline, the plan is mostly flower-shaped, or there are unordinary geometric shapes. Covered with Fayance.
3: Holzbau20: the pillars are wooden,
framings are supported, there are also
poles and beams, brackets, small beams,
etc. wood has been used for the ceiling.
Mostly seen in Ankara, Kütahya, etc.
Decoration: Fayance (tiling) is used in
abundance. This is not a work of patterned
kawara21, but rather inlaying. Arabian style
is seen in the patterns with a mixture of
Karakusa22. The carvings are also rich.
General style: The Byzantine style is the
most predominant, with Greek, Roman,
Persian, and Arabic styles incorporated.
Plan: Some structures have a columned
hallway incorporated into the main area
with a dome. There is also a plan that involves only the columned area. To summarize, I have the impression that they
normally use columned hallways. Is the
columned hallway Arabian style? They
look like Indian columns, too. A method
never used in Turkish architecture.23
Having realized the importance of Seljuk
architecture and wooden structures on his
Anatolian journey, Chūta also noted some
wooden architectural discoveries at the Archaeology Museum in Naples on his travels
from Greece into mainland Europe after visiting the Ottoman Empire:
There is lots of wooden architecture,
most of it is Ionian. There is also a single supported roof, and a completely in-

“Ahşap” anlama gelmektedir.
kiremit
22
sözcük anlamında ‘Çinli otlar’ anlama gelir, Türkçede Rumi desen denilen bitkisel motiflerine benzeyen
süsleme motifinden kast etmektedir./ sözcük anlamında ‘Çinli otlar’ anlama gelir, Türkçede Rumi desen
denilen bitkisel motiflerine benzeyen süsleme motifinden kast etmektedir.
23
İto Chuta Saha Defteri, cilt. 10
20
21

77

2 0 1 7

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 5

78

Şekil 11: Ankara’da bir konut. İtō Chūta Saha Defteri cilt. 10, Architectural Institute
of Japan izni ile/ Figure 11: A timber house in Ankara İtō Chūta sketch book issue
10, Architectural Institute of Japan izni ile
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li çatı da kullanılmış, tamamen bağımsız tek destekli çatı da görülüyor.
Çin’de bunun örneği çok gördüm.
Şu anda sahada örnek görülmemesi, ahşap yapı olduğu içindir. Ahşap yapıları çeşitli kıvrımlı konturuna
sahipmiş. Kıvrımlar Çin ve Japonya’ya has bir özellik değilmiş. Inflexion curve (Tercüme notu: ters kıvrımı)
olan çatı da bu dönemden burada
varmış.”
İrimoya (üçgen çatılı)’ya benzeyen
çatının örneği bir tane gördüm, oldukça garip.
Gable (üçgen çatı)’ya saçak eklemiş olarak yorumlarsam olabilir mi?
Diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika’yı gezdikten sonra Japonya’ya dönen Chuta, daha sonra Japon mimarlık tarihini ve Japonya’yı de içeren
“Tōyō (Şark)” mimarlığı kavramını
oluşturan mimarlık tarihçisi oldu.
Onun teorisi, Japon mimarlığının
kökünün Yunan mimarlığından geldiğini, yani sadece Batı’dan Doğu’ya
etkilediğini iddia etmiş gençliğinden
artık farklı idi. Seyahatten sonra ilk
defa Tokyo İmparatorluk Üniversitesi’nde Chūta’nın açtığı “Tōyō (Şark)
Mimarlık Tarihi” dersinin notuna
göre, Doğu ve Batı, belli çizgi üzerinden aniden ayrılan bir şey değil,
üsluplar, birbirine olan etkileşimden
yavaş yavaş değişerek oluşuyor. Chūta’nın yaşadığı bu değişim ve yeni
elde ettiği “doğu” kavramı, kanımca,
Doğu-Batı ve ötesini içeren Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki tecrübeleri olmadan olamayacaktır.
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dependent single supported roof. I have
seen similar things in China.
The fact that there are no examples currently in the field is because it is a wooden
structure. Wooden structures have various
curved contours. The curves are then not
unique to China and Japan. There is also a
roof with an inflexion curve (counter curve)
from that era.
I saw one example of a roof that resembles Irimoya (a gable roof), very strange.
Perhaps we should see it as a gable with
an eave attached to it?
Chūta returned to Japan after touring
other European countries and America,
and later became an architectural historian
who created the concept of “Tōyō” (Eastern) architecture, incorporating the history of Japanese architecture and Japan. His
theory was now different from the one he
had held in his youth, when he claimed that
the origins of Japanese architecture came
from Greek architecture, that is, a one-way
influence from West to East. According to
the notes from his lectures at Tokyo Imperial University entitled A Tōyō History of
Architecture, which he started giving after
he returned to Japan, he maintained that
Eastern and Western styles are not something that can be simply divided down one
distinct line. Styles are instead formed by
gradually changing through mutual interaction. The transformation that Chūta
experienced and his newly acquired “eastern” concept, in my opinion, could not
have been possible without his experience
in the Ottoman Empire, where he explored
East-West and everything beyond.
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Son Dönem Osmanlı Konutlarında Mimari Elemanlar/
Architectural Elements of The Wooden Houses from The
Latest Period of Ottoman Empire
Feyza Yağcı*
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Ahşap Türk evi kendine has pek çok
karakteristik özellik taşımakla beraber, ait olduğu döneme ve bölgeye dair
belirleyici bir takım unsurlar da barındırır. İstanbul; son Osmanlı başkenti
olarak, zenginlerin, elçilerin, yabancıların, farklı grupların bir arada yaşadığı ve etkileşimlerin yüksek olduğu
bir kenttir. Bu çoğulcu özelliklerinin
de etkisiyle, İstanbul’un ahşap mimari
örnekleri bakımından oldukça zengin
olduğu bilinir. Hatta 20. yüzyıl başında
ahşapta görülen üslup çeşitliliği Viyana
ve Paris’tekinden bile fazladır (Kuban,
2008). Kentte konutlarda malzeme olarak ahşap kullanımı özellikle 19. yüzyıl
sonuna kadar çok yoğundur. Günümüzde mevcut ahşap yapıların yalnızca çok küçük bir kısmı 18. yüzyıl, çoğunluğu ise 19. yüzyıl sonrasına aittir.
Osmanlının son dönemine ait evlerden
özgünlüğünü koruyan örnek sayısı hala
önemli bir rakam olduğu için, bu döneme dair özellikler yerinde gözlemlenebilir niteliktedir ve bu oldukça güçlü bir
veri teşkil eder.
Türk evi etkilenmeler ve etkileşimlerle yıllar içinde dönüşüm geçirmiştir fakat 19. yüzyıldan sonra yalnızca
yoğun bezemeli ve belirgin şekilde
Avrupa stili evler inşa edildiğini düşünmemek gerekir. Aynı döneme ait

Wooden Turkish house has an explicit
nature possessing determinant factors to
its period of construction and location,
besides several specific characteristics. Istanbul, as the last Ottoman capital, was a
city with strong interactions with a range
of residents including rich people, ambassadors, foreigners and diversified groups
of people. With the effect of these pluralist
features, the richness of timber architecture examples of Istanbul is a well-established and generally accepted statement.
As a matter of the fact, at the beginning of
the 20th century the variety of the styles on
wooden architecture was even more than
Vienna and Paris. (Kuban, 2008) Usage
of timber as a material for the housing in
Istanbul was a passionate standpoint especially until 19th century. Today, only few
houses from 18th century are still standing
and most of the existing timber buildings
are from after 19th century. Among houses from the last period of Ottomans, the
number of the authentic examples still remained is an important quantity conveying sufficient information on the characteristics of this period to the present.
Turkish house underwent significant
transformation throughout the centuries with the interactions and influences.
However, it should be noted that not only
intensively ornamented or significantly
European style house were built but also
relatively simple and plain houses from

*
Feyza Yağcı, Y. Mimar, Münih Teknik Üniversitesi/ Architetc, MSc.Conservation, Technical University of
Munich (TUM)
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daha sade ve basit evlerle de karşılaşılır. Yaptıranın isteği, maddi durumu,
evin İstanbul içindeki konumu, yazlık
veya kışlık olarak mı kullanılacağı, mimarı, ustası gibi birçok faktör evlerin
biçimlenişinde rol oynar. Neredeyse
tüm yapı faaliyetlerinin azınlık ya da
yabancı mimarlar tarafından gerçekleştirilmesi (Akpolat, 1991), batılı stillerin
uygulanmasını hızlandırır. Varlıklı ve/
veya yönetimle yakından ilgili gruplara
ait evlerde genellikle dönemin popüler
ögeleri görülür. Yapılarda tek bir modelin baskınlığı yoktur, fakat tüm çeşitliliği ile birlikte son dönemin kendine has
bir kimliği olduğunu belirtmek gerekir.
Bu çalışmada son Osmanlı dönemi (19.
yüzyıl ikinci yarısı-20. yüzyıl başı arası)
konutlarında görülen mimari elemanlar, İstanbul’daki mevcut örnekler üzerinden ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

1. Çatılar
Geleneksel Osmanlı ahşap evlerinde
çatılar kırma, beşik ya da ikisinin birlikte kullanıldığı biçimde birleşik çatıdır
(Kuban, 1995). 19. yüzyıldan sonra batılı yaklaşımların etkisiyle birlikte klasik
Türk evinde alışılan çatı biçiminden çok
farklı örnekler ortaya çıkar. Çatıların
yalnızca tipi değil, saçaklarla ve eklentilerle birlikte tüm ifadesi farklılaşmıştır.
Eğrisellik, Türk Evinde son döneme ait belirgin bir özelliktir. Özellikle
saçaklarda olmak üzere, ahşap evlerin
çatılarında barok ve rokoko stillerinde
sıkça kullanılan S ve C figürleri görülür.
Bu eğrisellik yatay ve dikey olmak üzere iki ayrı düzlemde de yer bulmuştur
(Şekil 1). Her iki düzlemdeki eğrisellik
de yapının yalnızca bir bölümünde kullanılmıştır. Yatay düzlemde var olan eğrisellik, plandaki eğrisel çizgilerin üze-
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the same period of time can also be encountered. Many factors such as the financial situation and wish of the owner,
location of the house in Istanbul, usage
of the house as either summer or winter
type, architect, master played a decisive
role on the design of the houses. Almost
all the construction activities were being
performed by minority or foreign architects (Akpolat, 1991) that essentially accelerated the practice of western styles.
Prevalent elements of its period were
usually seen on the houses of upper class
being wealthy or having administrative
positions. It should fundamentally be
emphasized that from the point of the architectural character of the timber houses
of Istanbul, the last period presented a
great function on the specific identity with
all the variations and distinctness. Within
the context of this research, architectural
elements of the wooden houses from the
latest period of Ottoman Empire (second
half of 19th century- early 20th century) will
be explained through the existing authentic examples of Istanbul. Special emphasize will be devoted to roofs, facades and
structural systems.

Roofs
Traditional Ottoman houses have either
hipped roof or gable roof or a composite roof structure, which is combination
of these two (Kuban, 1995). After the
19th century, with the effect of western
approach diversified examples come in
sight. Not only the shape of the roof, but
general appearance was changed with
eaves and additional elements.
Curvilinearity is an explicit element
belonging to the last period of Turkish
house. Especially being on the eaves,
S and C figures of baroque and rococo
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Şekil 1: Saçaklardaki
eğriselliğin yatay ve dikey
düzlemde temsili anlatımı
Figure 1: Representative
expression of the
curvilinearity on eaves in
horizontal and vertical plane
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Şekil 2: Yatay düzlemde eğrisel saçak, Kadıköy, 2016
Figure 2: Eave with the curvilinearity on the horizontal
plane, Kadıköy, 2016

rinin örtülmesi amacıyla kullanılabildiği
gibi, köşeli kütlenin üzerinde yalnızca
saçak elemanı olarak kurgulanan figürler de mevcuttur (Şekil 2). Bununla birlikte geniş açılı yerleştirilmiş kısa
doğrusal parçaların birleştirilmesiyle de
uzaktan bir dışbükey (kavis) izlenimi
veren çatılar yaratılmıştır (Yağcı, 2016).
Düşey aks üzerindeki eğrisellik, genellikle cepheyi hareketlendiren dekoratif bir eleman olarak yer bulmuştur
(Şekil 3). Bu sebeple de yapıların ön
görünümü olan cephesinden görülecek
şekilde kurgulanır. Kavislerin boyutlarıyla ilgili bir standartlaşma söz konusu
değildir. Kullanıldıkları konuta uyumlu
şekilde farklı boyutlarda ve yarıçaplarda
kullanımları mevcuttur.

Şekil 3: Düşey düzlemde eğrisellik örneği, 2015
Figure 3: An example of the curvilinearity on
vertical plane, 2015

styles were used diversely on the roofs
of timber houses. This curvilinearity can
be encountered in both horizontal and
vertical planes (Figure 1). In both planes
curvilinearity was used only in the certain
part of the building instead of the whole
roof system. Although there exist some
examples designed with arched eaves
over corned mass, curves on the horizontal level were mainly utilized for covering
the curvilinear lines of plane (Figure 2). In
the meantime, combinations of wide angled short linear pieces are also giving the
impression of a curve (Yagci, 2016). Curvilinearity on the vertical plane was generally designed as a decorative element,
which enlivens the façade (Figure 3).
Therefore they are placed on the frontal
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Bu dönemde sıkça rastlanılan bir
durum da çatıda kademeli farklı kotların oluşturulmasıdır. Dikdörtgen,
“T” ya da “+” biçimlerinde olabilen bir
kütlenin yükseltilmesi ile burada ayrı
bir mekân yaratılmaktadır. Söz konusu
kütleler yapıya gösteriş kazandırmaktadır ve çoğu zaman çeşitli bezemelerle
de süslenmiştir. Çatı üzerinde yükselen mekânlar cihannümanın geliştirilmesi olarak da değerlendirilebilir.1 Cihannüma sözlük anlamı ile “Her yanı
görmeye elverişli, camlı çatı katı veya
taraça, kule” manasında kullanılmaktadır (TDK). Bu açıklama son dönem
evlerine ait, günümüzde gözlemlenebilen birçok çatı modelini kapsayacak
niteliktedir. 18. yüzyılda cihannümanın varlığı kayıtlara geçmiştir (Akgün
Özkaya, 2015, s.184). Hatta daha önceki dönemlerde de “gurfe” olarak adlandırılan ve sonraki dönemin cihannümasına tekabül eden bir tür balkon
ya da kapalı çıkma olduğu belirtilmektedir (Kuban, 1994). Çatı aralarındaki
balkonlar son dönemde cihannüma
şeklinde genelleşmiştir (Kuban, 2017).
Çatılarda hem görsel hem mekânsal olarak farklılaşmayı sağlayan başka
bir önemli unsur ise çatı eğimidir. Avrupa’daki örneklere benzer dik eğimli
çatılar İstanbul ahşap konut mimarisinde yer bulmuştur. Ayrıca bazı yapılarda kule gibi yalnızca bir bölümün
üzerini örtmek için sivri çatı kullanılmıştır. Joseph Maria Olbrich’in evleri-
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façade. The dimensions of the arcs were
not standardized. Different proportions
and radiuses are existing in a harmony
with the houses they belong.
Another case confronted in this period is the stepped different levels on roof.
A new space is created with the bump up
mass, which can be rectangular, “T” or
“+” shaped. This mass gives the structure
a flashy look and usually decorated with
various ornaments. The steepen space
above the roof can be inferred as a development of “cihannüma”.1 Cihannüma is
described as “an attic with glass sufficient
to see all-around, tower” in the dictionary (TDK). This description covers many
roof models which are from the last period and can still be observed today. Recent
investigation clearly confirmed the existence of cihannüma on the 18th century
(Akgün Özkaya, 2015) which was further
supported by the earlier reports indicating
that in the previous periods there were a
type of balcony or closed extension called
“gurfe” which corresponds to the “cihannüma” of the later period (Kuban,1994).
Balconies on the attic are generalized
as “cihannüma” during the last period
(Kuban, 2017).
An important contributing ground
to the roofs from both visual and spatial
point of view, is the roof pitch. Steeply
pitched roofs similar to the European examples found a place in wooden housing
heritage of Istanbul. Besides, within some
structures pointed, roof was used to cover only a part of the building like tower.

1
18. yüzyıl ve öncesine dair cihannümalı konutlar İstanbul’da bulunmadığından bu konu yerinde
gözlemlenebilir nitelikte değildir. Cihannümanın yüzyıllar içerinde dönüşüm geçirdiği fakat işlevini
koruduğu bir fikir olarak sunulmuştur./ Houses with cihannüma (attic) from 18th century and before
do not exist in Istanbul. Therefore this case cannot be observed on site. Transformation of cihannüma
within the years with the usage preservation was presented as an opinion.
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Şekil 4: Dik eğimli çatılı
ahşap ev, Büyükada,
2016/ Figure 4: Wooden
house with steeply
pitched roof in Büyükada,
2016
Şekil 5: Cumba üzeri
üçgen alınlık, 2015
Figure 5: Triangle frontal
above oriel,2015
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ne benzeyen Büyükada’daki ahşap ev2
ya da Avusturya elçisi Mahmut Nedim Paşa’nın yaptırdığı yalının kulesi
dik eğimli çatı örneklerindendir (Şekil
4). Ayrıca dik eğimin çatının yalnızca
küçük bir bölümünde görsellik amaçlı
kullanıldığı konutlar da mevcuttur. Örneğin cumba üzerine neo-yunan ya da
neo-klasik stili anımsatan üçgen alınlık
yerleştirilmesi yapının etkisini değiştirmektedir (Şekil 5). Ancak bu tip eğimin
çatının ana strüktürüne ve iç mekân
hacmine bir etkisi yoktur.
Bu biçimlere ek olarak, İstanbul’a
yabancı bir form olan ve adını 17. yüzyıl mimarı François Mansart’tan3 alan
“mansart çatı” da bazı konutlarda kullanılmıştır. Ayrıca birden fazla etkinin
bir arada görüldüğü eklektik yapılar
İstanbul’da sıkça görülmektedir. Avrupa stillerinin yanı sıra oryantalist yaklaşımların da kullanıldığı çatı tiplerinden
söz etmek mümkündür. İstinye’deki

Wooden house in Buyukada, which has
strong similarities to the houses of Joseph
Maria Olbrich2 or tower of the seaside
mansion of Austrian delegate Mahmut
Nedim Pasha are examples of steeply
pitched roof (Figure 4). Moreover, there
are some houses, in which steep pitch is
used in only a small part of the roof for
decoration. Typically, positioning of neogreek or neo-classic style triangle frontal
above the oriel resulted in a significant
change of the impression of the house
(Figure 5). However, this type of pitch has
no effect on the main structure and interior volume.
In addition to these styles, conventionally unfamiliar form for Istanbul,
mansard roof, termed after the 17th century architect François Mansart3 was used
in some houses. Moreover eclectic buildings, which have traces from more than
one approach, are often encountered in
Istanbul. Right along with the European

2
Istanbul 1900 kitabında bu konut J. M. Olbrich’in tasarladığı Viyana’daki Hermann Bahr evine benzetilir.
Buna ek olarak yine J. M. Olbrich’in tasarladığı Darmstadt’taki Hans Cristiansen evine (Jugendstil, KlausJürgen Sembach, Taschen, 2014) de oldukça benzediğini belirtmek gerekir./ In the book “Istanbul 1900”,
this house in Figure 4 is liken to the House of Herrmann Bahr in Vienna. Besides, the same house has
similarities with Hans Cristiansen House, which was also designed by J. M. Olbrich, in Darmstadt.
Source for Hans Cristiansen House: Jugendstil, Klaus-Jürgen Sembach, Taschen, 2014
3
François Mansart, 17. yüzyılda mansart çatıyı Paris, Balleroy ve Blois gibi Fransa’nın farklı yerlerindeki
köşklerde, konaklarda kullanmıştır (https://www.britannica.com/technology/mansard-roof, 08.08.17)./ 17th
century architect François Mansart, used mansard roof in different regions of France like Paris, Balleroy and
Blois for mansions and houses. (https://www.britannica.com/technology/mansard-roof, 08.08.17)
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gösterişli Afif Paşa Yalısı’nda olduğu
gibi kulelerin üzerinde kullanılan soğan
başlı çatı elemanlar, nispeten daha küçük konaklarda da kullanılmıştır.
Çatının ana strüktür kurgusu kadar, eklentileri de üslubunda ve görünüşünde etkilidir. Tek başına bir çatıyı
oluşturmadığı halde çatıların algılanmasında önemli rol oynayan etmenler;
pencereler, balkonlar ve yoğun süsleme elemanlarıdır. S ve C figürleri, sivri
kemerler, kule uçları, çatının mahyasından yükselen ok biçimi, tarak deniz
kabuğu şekilleri, çapraz örgüler, tekrarlanan elemanlarla dantel görüntüsü
veren süslemeler gibi değişik bezemeler
son dönem çatılarında görülür (Saner,
2008). Çatılarda bulunan pencereler
çatı strüktürünün bir parçası olarak yaratılan ışıklık şeklinde olduğu gibi, çatıya bir çıkıntı halinde eklenen gösterişli
bir parça şeklinde de görülmektedir.
Çatı pencerelerinin oval, dikdörtgen,
kemerli pencere gibi farklı biçimlerde örnekleri mevcuttur (Yagci, 2016).
Balkonlar, yüksek eğimi sayesinde çatı
katına olanak veren yapılarda veya kademeli kurgulanan çatılarda yükselen
kütlenin, cihannümanın önünde yer almaktadır. Genellikle küçük bir kapıdan
çıkılan balkonlar çeşitli üsluplara ait bezeme elemanları ile süslenmiştir. Çatı
balkonları teras çatı anlayışı vermeyecek kadar küçük tasarlanmıştır.
Çatılarda malzeme olarak genellikle
kiremit kullanılır. 19. yüzyıl sonrası evlerde Marsilya’dan geldiği için Marsilya
kiremiti olarak anılan kiremit türü yoğun olarak tercih edilmeye başlanmıştır
fakat geleneksel alaturka kiremit kullanımı da tamamen terk edilmemiştir.
Günümüze ulaşan bazı evlerde hala
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influences, the usage of the orientalist approach on the roof structures can be mentioned. Above the tower placed bulbous
dome as so in the yalı of Afif Pasha was
also used in relatively small mansions.
As well as the main layout, the appendant elements significantly contribute
to the view and form of the roof structure.
Windows, balconies and intense ornaments are the elements that cannot be
constituted as a whole roof construction
by themselves but playing a crucial role in
the roof perception. The decorations like
S and C figures, pointed arches, spires,
arrow placed on the ridge, scallops, latticework and repetitive elements giving
the impression of lace can be seen on
the roofs of the last period (Saner, 2008).
The roof windows can be a source for
natural lightening as part of the structure and also fancy extension attached to
the roof. They could be designed in the
range of several shapes including oval,
rectangle or arched forms (Yagci, 2016).
In the houses having attics facilitated by the high slopes or stepwise design,
balconies usually appear in front of “cihannüma”. Balconies, generally accessed
by a small door, were decorated with ornaments belonging different styles. Roof
balconies were designed in a way that it
does not give an impression of a terrace
roof.
Mostly, tile is used as a covering material for the roofs. After the 19th century
“Marsilya tile”, which was imported from
Marseille and takes the name from it, was
preferred intensely. However, the usage
of under-overlap (alaturca) tiles was not
completely abandoned. It is still possible
to see the under-overlap tiles on the existing houses. In some cases, metal coating
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alaturka kiremitleri görmek mümkündür. Ayrıca kiremit kullanmanın mümkün olmadığı çatı formlarında metal
kaplama elemanları tercih edilmiştir
(Yagci, 2016).

2. Cepheler
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Cepheler ahşap konutların dönemini
yansıtan en belirgin öğeleri içerir. Cephe üzerindeki kapı ya da pencere gibi
açıklıklar, balkon ve cumba gibi çıkmaların yanı sıra yapının tasarımı bezemeler ve boyutlandırma cephenin algısını
etkilemektedir.
18. yüzyılda konutların çoğunluğu 2 katlıdır. 4 katlı evler yok denecek
kadar azdır. (Akgün Özkaya, 2015)4.
19. yüzyıl ortalarından itibaren inşa
edilen yapılarda yüksek katlı örnekler
fazlalaşmıştır. Ayrıca Ebniye Nizamnameleri’nde belirtilen kat yükseklikleri giderek arttırılmıştır ve daha önceki
düzenlemelerde, gayrimüslim ve reaya
grupları Müslümanlar kadar yüksek
ev yapabilme hakkına sahip değilken,
1848’de bu durum eşitlenmiştir. Herkese 12,7m’ye kadar çıkabilme hakkı
tanınmıştır (Canbulat, 2016)5. Bu da
cephelerde farklı tasarımların uygulanabileceği alanları arttırır.

2.1 Kaplama
Bu döneme ait ahşap konutların cepheleri yatay sıralanmış ahşap kaplama
tahtaları ile kaplıdır. Çeşitli evler incelendiğinde bu tahtaların birkaç farklı
tipine rastlanmaktadır, fakat aynı ev
söz konusu olduğunda genellikle tek

is favored on the roofs with the forms unsuitable for tiles (Yagci, 2016).

2. Facades
Facades are the most representative elements of the wooden houses to expose
the belonging period. Besides openings
like door and window, extensions such as
balcony and oriel, structural design, ornaments and sizing have a great influence of
the perception of the facades. In 18th century, the most of the houses were double
decker. Scarcely, any 4 store house can be
noted (Akgun Özkaya, 2015)4. The allowance for the height of the buildings in the
code constitution (Ebniye Nizamnamesi)
were gradually increased. The priority allowance for high buildings up to 12,7 m
previously granted only to Muslims were
given also to non-Muslims and ordinary
society (rayah) in 1848 (Canbulat, 2016)5.
From the mid-19th century, high buildings with multi stores were gradually increased which consequently resulted in
the creation of bigger area to apply different designs on the facades.

2.1 Cladding
The cover form of the facades of the
wooden houses that belongs to this period was horizontally lined timber cladding boards. Detailed investigation of the
various houses revealed that the existence
of different types of boards. For the same
house, however, monotype boards are
usually selected. Dissimilarities observed
in some cases indicate possible interventions arising from repair, restoration or

18. yüzyılda İstanbul evleri Mimarlık, Rant, Konfor, Mahremiyet (2015) kitabında değerlendirmelerde
kullanılan evlerden 16 tanesi tek katlı, 87 tanesi 2 katlı, 49 tanesi 3 katlı iken, yalnızca 1 tanesi 4
katlıdır./ Compiled from Denel 1982/ From the houses discussed on the book “18. Yüzyılda İstanbul
Evleri Mimarlık, Rant, Konfor, Mahremiyet (2015)” 16 of them are one-storey, 87 of them are two-storey,
49 of them are three-storey but only one of them is four storey building.
5
Denel’in (1982) çalışmalarından derlenmiş./ Compiled from Denel 1982 (Canbulat, 2016)
4
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Şekil 6: Ahşap eleman üzerinde boya katmanı ve
çivi, 2017/ Figure 6: Nail and color coating on the
timber element, 2017

Şekil 7: İnce çivilerle kaplama tahtası üzerine
çakılmış ahşap detaylar, 2017/ Figure 7: Wooden
details nailed on the cladding board with thin nails

tip kaplama tahtası tercih edilir. Birbirinden farklı kaplama tahtaları var ise,
belirli bir dönemde evde onarım, yenileme ya da ekleme yapılmış olabileceğini
düşünmek gerekir. Tahtaların genişlikleri oldukça çeşitlidir. 10-32cm arasında
değişen farklı boyutlara rastlanır. 20-24
cm’nin üzerindeki genişliklerde çoğunlukla arada baskı şerit yapılır. Böylelikle
tahta daha dar bir boyutta kesilmiş gibi
algılanır. Kaplama tahtaları üzeri boyanarak kullanılmaktadır (Şekil 6). Boyalarda beyaz, sarı, pembe, kırmızı gibi
farklı tonlarla karşılaşılır.6 Hatta Osmanlı’nın renkli evleri yabancı gezginler
tarafından da anlatılır. Renk kullanımı
Anadolu konut geleneğinin bir özelliği
olmadığı gibi Batı ve Kuzey Avrupa’nın
griliğinden gelenler için de oldukça ilgi
çekiciydi (Kuban, 2017). Süsleme elemanları ahşap kaplama tahtalarının
üzerine ince çivilerle çakılmaktadır (Şe-

nexing. Broadness of the cladding boards
are varying in the range of 10-32 cm. In
wider broadness about 20-24 cm, the applied printed lines convey an impression
of narrow cut wood. Coating woods are
used in the painted form preferentially
with vivid color like white, yellow, pink,
red etc.6 (Figure 6). Such colorful Ottoman
houses were often reported by foreign
travelers. Usage of vivid colors were not
a characteristics of the Anatolian housing
tradition and it was also interesting for the
ones who are coming from the greyness
of west and north Europe (Kuban, 2017).
Decoration elements were usually fixed
on the wooden claddings by using thin
nails which cannot be seen after painting
(Figure 7).
The decoration figures on the facades
used in any proper surface are composed
from small pieces (Figure 8). It is possible
to see distinctive examples of the wood-

Choiseul-Gouffier’in gözlemlerine göre, evlerin çoğunun dışı kırmızı, sarı, mavi gibi renklere boyalıdır
ve bunlar Osmanlılara aittir. Reaya evini gri ve koyu kahverengiye boyayabilir. Fakat sonradan bu kurallar
yumuşamış ve istedikleri renge boyama hakkı verilmiş (Ciner,1982, s. 12). / According to the observations
of Choiseul-Gouffier, most of the houses were painted in colors like red, yellow or blue and these houses
were belonged to the Ottomans. Rayah could paint their house only with grey or dark Brown. Later on,
these strict rules were stretched and they had the right to paint in any color. (Ciner,1982, p.12)
6
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Şekil 8: Çengelköy’de
bir yalının cephesinde
ayrı ayrı parçaların
birleştirmesiyle oluşan
figürler
Figure 8: Decoration
figures composed
from small pieces
on the facade of a
seaside mansion in
Cengelkoy

88

kil 7). Daha sonra üzerleri boyandığında
ince çiviler görünmez hale gelir.
Bezemelerde figürler ayrı ayrı küçük
parçaların birleştirilmesiyle oluşturulmaktadır (Şekil 8). Cephelerde süsleme
elemanları uygun olan her alanda kullanılmıştır. Saçaklar, silmeler, balkonlar, pencere ve kapı pervazları, duvar
köşeleri, boşluk alanlar gibi çeşitli yerlerde bezeme örnekleri mevcuttur. Bu
bezemelerde tarihi 9. yüzyıla kadar inen
Selçuklular ve Osmanlılar tarafından
geliştirilen oyma kakma geçme teknikleri görülmez. Maliyet, üretim kolaylığı, yapım süresinin sınırlı oluşu, biçim
özellikleri, dış etmenlere açık oluş gibi
nedenlerle daha basit yöntemlere başvurulmuştur (Ciner, 1982).

2.2 Pencereler
18. yüzyıldan sonra mahremiyetin sınırladığı pencere yüzeyleri büyüyerek
dış çevre ile görsel ilişki önem kazanmıştır (Bakır,2003). Son dönem konutlarında giyotin pencere kullanımı yoğun
olarak görülür fakat giyotin pencereye

en ornaments on miscellaneous spots
such as eaves, cornices, balconies, back
bands, corners or even on any kind of
plain area on facade. Wood joinery (carving-inlaying-joint) techniques developed
by Seljukian and Ottomans as early as 9th
century were not preferred. Instead, simple methods were favored due to the cost,
easiness of production, limited production period, format features and susceptibility to the external factors (Ciner, 1982).

2.2 Windows
After the 18th century, the association of
external environment and image gradually become important by expanding
the windows zones that were previously
privacy limited (Bakır, 2003). In the last
period houses, guillotine windows were
extensively used. Even if the guillotine
windows exhibit differences in size and
type, window ratio was ½ with the exception of some examples. There are many
examples of the sash windows with this
ratio divided into two parts by wooden
glazing bars (muntin). Such windows can
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Şekil 9: Ara çıtalı giyotin pencerelerden örnekler (Beylerbeyi, Sarıyer, Büyükada)
Figure 9: Examples from the guillotine Windows with wooden bars. (Beylerbeyi, Sarıyer, Büyükada)

kıyasla sayıları az olmakla birlikte kanatlı pencerelere de aynı dönem yapılarında rastlanır. Giyotin pencerelerin
kendi içerisinde farklı boyut ve çeşitleri
olsa da, pencere oranı istisnai örnekler
harici ½’dir. ½ oranlamasıyla görülen
sürme pencerelerden camı dikey olarak
ortadan ikiye ayıran tahta çıtalı örneklerden çokça vardır ve İstanbul’un farklı
farklı semtlerinde bu tip pencereler yer
alır. Ayrıca camın daha küçük parçalara
ayrıldığı giyotin pencereler de mevcuttur (Şekil 9).
Büyük bir yüzey halinde cam yalnızca geç dönemde görülür ve eğer yaptıranın maddi imkânı elverişliyse büyük
camlar tercih edilir. Özellikle yoğun
süslemeli yapılarda, daha büyük ve
kesintisiz (ara çıtasız, bölmesiz) camlar görülmektedir. Ayrıca daha geniş
yüzey yaratmak için, birden fazla giyotin pencerenin yan yana kullanıldığı
örnekler vardır. 2 ya da 3 adet giyotin
pencere birlikte bir açıklığı doldurabilir

be seen in different regions of Istanbul.
Additionally, window surface is divided
into smaller glass pieces in some sashes
(Figure 9).
Windows with a bigger surface area
were seen in later periods. These were
usually preferred by the wealthy people.
Especially, in the buildings with the extensive ornament, greater and uninterrupted (without muntin) windows can
be seen. Moreover, there exist some examples in which several sash windows
are used side by side in order to create a
bigger surface area. Two or three guillotine windows can jointly fulfill an existing
space (Figure 10). While twin mulled the
examples were usually in equal sizes, in
the corresponding triple ones the middle
window was larger than the side windows
(Figure 10). Such wide windows generally
seen in the seaside regions, but not necessarily in yalis (seaside mansions).
After the 18th century upper windows
became smaller. It is stated that in the
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Şekil 10: Farklı giyotin pencere çeşitleri, 2016/ Figure 10: Different types of sash Windows, 2016
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(Şekil 10). İkili örneklerde pencereler
genellikle eş boylarda iken, üçlü pencerelerde ortadaki pencere yanlardakine
göre daha geniştir (Şekil 10). Bu geniş
pencereli evler genellikle sahile yakın
bölgelerde görülür fakat yalı olması şart
değildir.
18. yüzyıldan sonra tepe pencereleri
küçülmüştür. 20. yüzyıl başlarında ise
kare ya da yuvarlak delik halinde tepe
pencerelerin görüldüğü belirtilmektedir (Uluengin, s.205). Bazı kaynaklarda7
son dönemde tepe pencerelerin tamamen kaybolduğu söylense de, bu tam
olarak doğru bir önerme değildir. Sayıları az olmakla birlikte tepe pencereleri
son dönemde de devam eder. Küçük
kare pencerelerin Avrupa’daki evlerde görülmesinin, Avrupa stillerinden
etkilenmenin belirgin olduğu Büyükada’daki evlerde de benzer küçük tepe
pencerelerinin kullanılmasıyla ilişkisi
olabilir.
19. yüzyıl İstanbul’unda gelişen
modellerden biri olarak, bazı yapıların
pencerelerinin üst bölümlerinde eğrisel figürlü görsel yaratmak için ahşap

beginning of the 20th century square or
round shaped upper windows came in
sight (Uluengin, s.205). Some sources
reported the disappearance of the upper
fixed windows.7 Actually, this is not exactly true statement as even if decreased in
numbers, they were also observed in the
last period. Existence of the small square
windows on the houses in Europe might
have a connection with the usage of the
similar small upper windows in the houses of Buyukada, where the influences
from the European styles were explicit.
As an image developed in the 19th
century Istanbul, wooden decorations
are used in some facades to create a curvilinear display on the upper part of the
windows. In such windows, despite the
rectangular shape of the glass, curvilinear shapes referring to a particular style
are established with the help of the continuations of wooden window boarders
(Figure 11). Meanwhile, some windows
are curvilinear with its own structure and
glass (Figure 12). Arched and fixed upper
windows exhibit an alternative look on
façade. Residential arched windows en-

7
Eldem, S. H., Turkish Houses Ottoman Period, T.A.Ç Vakfı: Istanbul, Volume: I,1984/ Eldem, S. H.,
Turkish Houses Ottoman Period, T.A.Ç Vakfı: Istanbul, Volume: I,1984
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Şekil 11: Dörtgen cam üzerine eğrisel figürlü ahşap
Şekil 12: Eğrisel figürlü cam, Emirgan, 2017
süsleme, Büyükada, 2016/ Figure 11: Curviliniear Wooden Figure 12: Curviliniear structured glass,
decorations over the rectangular glass., Buyukada, 2016 Emirgan, 2017

süsleme kullanılmıştır. Bu pencerelerde
camlar dikdörtgen olmasına rağmen,
pervazın uzantıları olan ahşap parçalar
yardımıyla belirli bir stile uygun eğrisel biçimler oluşturmaktadır (Şekil 11).
Kimi pencerelerde ise, eğrisellik camın
kendisinde de vardır (Şekil 12). Kemerli
açılmayan tepe pencereleri ile farklı bir
etki yaratılmıştır. Konutlarda kemerli
pencereler İstanbul’a Avrupa tarzı konaklar, köşkler, saraylar ile gelmiştir.
Doğan Kuban’ın da belirttiği gibi son
dönemde kemerli pencereler ile birlikte
barok ve neoklasik mimari düzenlemeler, eğrisel ve bol silmeli profiller, kemer
kilit taşları, söveli pencereler ve değişik
orantı sistemleri gibi özellikler de cephe
tasarımına getirilmiştir.8
Basit ahşap kepenkler daha önceki
dönemlerde de ahşap Türk evlerinin
pencerelerinde görülmektedir. Son döneme ait sayfiye evlerinde daha gelişmiş
ve çeşitlenmiş örnekler mevcuttur. Kepenkler pencerenin tamamını kapata-

tered Istanbul through the European style
mansions, kiosk and palaces. As Doğan
Kuban indicates, besides the arched windows, the features like architectural configuration of baroque and neo-classic,
curvilinear profiles with moulding, key
blocks, window frames and diversified
proportion systems were brought to the
façade design in the last period.8
Simple shutters were being used on
the windows of the wooden Turkish
house from previous period onwards.
In the meantime, on the summer houses of the last period there are developed
and varied examples of the shutters. The
shutters can be in various sizes to cover
the entire window. They could be formed
with a single, dual or quadruplet pieces.
They are not only used in the tetragonal
windows, appropriate shutters are also
come across for the arched windows. It
should also be mentioned that the shutters might not be seen on the all windows
of a house.

8
Türk Ahşap Konut Mimarisi 17-19. Yüzyıllar, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, s. 164/ Türk
Ahşap Konut Mimarisi 17-19. Yüzyıllar, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, s. 164
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Şekil 13: Büyükdere’de ahşap bir evin kapısı/ Figure 13: Door of a wooden house in Büyükdere
Şekil 14: Arnavutköy’de ahşap bir evin kapısı/ Figure 14: Door of a wooden house in Arnavuköy
Şekil 15: Kapılarda cam ve metal kullanımı, 2017/ Figure 15: Usage of glass and metal for the doors
Şekil 16: Büyükada’da ahşapla cam ve metal kullanıldığı kapı örneği/ Figure 16: Door with multiple
materials (glass, metal, wood) in Buyukada, 2016
92

cak şekilde farklı boylarda olabilir. Tekli, ikili, dörtlü parçalar halinde grupları
mevcuttur. Yalnızca düz pencerelerde
değil, kemerli pencereler için de uygun
olacak biçimde kepenklere rastlanır.
Ayrıca şu durum belirtilmelidir ki; kepenkler, kullanıldığı evlerde evin tüm
pencerelerinde görülmeyebilir.

2.3 Kapılar
19. yüzyıl sonrası yapılan konutlarda kapılara özel bir önem gösterildiği
görülür. Süsleme, diğer mimari elemanlarda olduğu kapılarda da çeşitlilik
göstererek varlık bulur. Belirli bir stili
tanımlayan tipik ögeler olduğu gibi, kişisel zevklere göre tasarlanmış, yegâne
dekoratif elemanlı kapılar da mevcuttur
(Şekil 13). Alınlık, saçak, pervaz, tepe
ışıklığı gibi bölümlerde, ya da kapı kanatlarının üzerinde çeşitli motifler yer
almaktadır (Şekil 14).
Bunların yanı sıra, son dönemde

2.3 Doors
A special emphasize was given to the
doors especially on the houses built after
mid-19th century. Like the other architectural elements, ornaments are found in
variety forms, also on the doors. As well
as the typical decoration figures identifying an explicit style, there are also unique
doors, which were designed on personal
wishes (Figure 13). Various figures are located on the surfaces like frontal, eaves,
casing, skylights (upper opening) or door
wings (Figure 14).
In addition to these peculiarities, the
use of glass in doors showed up in the
later periods. Today, the fact that the renewal of many doors makes it difficult to
reach a reliable proportional evaluation
on the intensity of tglazed doors. The use
of metals together with glass was also
commenced (Figure 15). This way, doors
had turned out to the elements not only
made of wood but also a composite of
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CUMBA ÜZERİ BALKON/
BALCONY ABOVE ORIEL

Üst bölüm ile bağlantı
bulunma yan/ Without
transition above

Katlar arası bağlantı/
Connection between
different levels

Saçak ile bağlantı/
Connected with eaves
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Şekil 17: Cephe üzerinde dikey düzlemde balkonların yerleşimi (Yagci,2017)
Figure 17: Layout of the balconies on facade in the vertical direction (Yagci, 2017)

kapılarda cam kullanımı göze çarpar.
Günümüzde kapıların bazılarının değiştirilmiş olması, camlı kapıların kullanımına yönelik oransal değerlendirme
yapmayı güçleştirmektedir. Camla birlikte metal eleman kullanımı da başlar
(Şekil 15). Böylece kapılar yalnızca ahşap değil, birden fazla malzemenin bir
arada kullanıldığı elemanlar haline gelir. Camlı kapıların metal işlerinde Art
Nouveau stilline sıkça rastlanır. Özellikle yazlık amaçlı kullanılan konutlarda
bu durum daha belirgindir (Şekil 16).
Eve girişi sağlayan ana kapı genellikle çift kanatlıdır (Şekil 13, 14, 15,
16). Kapılar birbirleri ile kıyaslandığında, istisnai örnekler haricinde giriş
boşluğu için ayrılan alan birbirine yakın ölçülerdedir. Kimi yapılarda kapı

several materials. The Art Nouveau style
is often observed in the metal parts of the
glazed doors which is more distinguished
in the summer houses (Figure 16).
Main entrance doors are generally
double-leaf doors. (Figure 13, 14, 15, 16)
When the doors are compared, excluding
the exceptional examples, the entrance
spaces are similar in size. But, in some
houses, the entrance area was enlarged
by the enrichment through the fixed windows located at the sides or upper parts
of the door leaves. This situation became
a characteristic of the period as a façade
figure (Kuban, 2017, p.102). In the 19th
century and afterwards, in addition to
the doors the importance was given also
to entrance area. Obviously, the fixed
windows designed with the doors as a
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kanatlarının çevresinde (yanlarda ya
da tepede) bulunan sabit pencerelerle
giriş alanı zenginleştirilerek büyütülmüştür. Bu durum da bir dönem karakteristiği haline gelmiş cephe motifi
olmuştur (Kuban, 2017). Ayrıca, 19.
yüzyıl ve sonrasında kapıların kendileri dışında, giriş alanlarına verilen önem
de artmıştır. Kapı ile bir bütün olarak
tasarlanan sabit pencereler giriş alanı algısını görkemli hale getirmektedir. Son dönem konaklarında iki kollu
merdivenli ya da büyük tek merdivenle
yükseltilmiş, anıtsallığa öykünen, gösterişli girişler vardır.
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2.4 Balkon ve Cumba
Balkonlar ahşap konutlardaki dönüşümün en önemli simgelerinden biridir. Daha önce içe dönük bir yaşantı
sürülen evlerde, sosyal yapı değişmiş
ve dışa dönük bir tasarım uygulanmıştır. Geleneksel cumbadan balkona
dönüşüm varken, cumba tamamen
terk edilmemiştir. Örneklerin büyük
bir kısmında cumba ile balkon birlikte
kullanılmıştır. Balkonları farklı kategorilere ayrılarak sınıflandırmak mümkündür. Örneğin cephede yerleşimleri
üzerinden yatay ve dikey doğrultuda
oluşturdukları kombinasyonlar sıralanabilir. Dikeyde, altta ve üstte herhangi
bir bağlantı olmadan tek balkon olarak
yer alabileceği gibi, diğer bir balkonla,
cumbayla ve ya saçakla birlikte kurgulanmış olabilir (Şekil 17) (Yagci, 2017).
Yatayda da cephe boyunca devam
eden tek bir balkon olabileceği gibi,
başka bir balkon veya cumba ile yan
yana tasarlanan balkonlar vardır.
Taşıyıcı sistemine gruplandırıldığında ise Konsol, eli böğründe ile desteklenmiş ya da ayaklar üzerinde oturtu-

whole made the image of the entrance
area more impressive. In the last period
mansions, there existed monumentally
emulating spectacular entrances with either two armed stairs or raised by single
stairs.

2.4 Balcony and Oriel
Balconies are one of the most important
symbol of the transformation observed in
wooden houses. As a result of changes in
the formerly proceeded domestic social
structure, rather an extrovert design was
applied. Oriels were not totally abandoned while there were a conversion
from oriel to balcony. Oriels and balconies were used together in most of the
examples. It is possible to classify balconies in different categories. For example,
through their location on façade various
combinations can be compiled on horizontal and vertical directions. In the vertical case, it could be designed as a single
balcony without having any connection
in the upper and lower levels, but also
combined with a balcony, oriel or eave
(Figure 17) (Yagci, 2017) .In the horizontal strip, balconies could be planned as
one large band along the façade width or
side by side with another balcony or oriel
(Figure 18).
When classified according to load
bearing system, three main categories
can be considered. These are: i) cantilever; ii) supported with buttress (traditional name: eli böğründe); and iii) standing
on the columns to distribute the weight
(Figure 19). Additional classifications of
the balconies based on the type of the
eaves and surface of the ground are also
made. (Figure 20 and Figure 21).
In conjunction with the balustrade
decorations, eave connections and orna-
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Tek Geniş Bant /
One large band

Aynı Yatay Eksende Birden
Fazla Balkon/ More than one
balcony on the horizontal
stripe
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Balkon ile Kütle
Kombinasyonu (Genellikle
Cumba) /Combination of
balcony and an extension
(usually oriel)

Kütle ile
kombinasyon/
Combination
with a mass

Şekil 18: Cephe üzerinde yatay düzlemde balkonların yerleşimi (Yagci,2017)
Figure 18: Layout of the balconies on facade in the horizontal line (Yagci, 2017)

Konsol/ Cantilever

Eliböğründe /Buttress

Ayaklı / With columns

Şekil 19: Taşıyıcı sisteme göre balkonlar/ Figure 19: Balconies according to the structural system

larak yük dağılımını sağlayan olmak
üzere üç temel kategori bulunur (Şekil
19) Bunların yanı sıra, balkonları saçak
biçimine ve taban yüzeyine göre de sınıflandırmalar yapılmıştır (Şekil 20 ve
Şekil 21).

ments on the interconnect components,
balconies have a great influence on the
facades. The related style is mainly represented by these ornaments. Balustrades
are composed of pieces with different style
and size. Ornaments made by using tradi-
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Paralel dörtgen/
Parallelogram

Yamuk/Trapezoid

Eğrisel form/
Curviliniear

Dörtgenlerin birleşimi/
Combination of
rectangles

Şekil 20: Taban alanına göre balkonlar/ Figure 20: Balconies according to the shape of floor space
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Şekil 21: Balkonlarla birlikte tasarlanan saçak formları/ Figure 21: Eave forms obove the balconies

Balkonlar, korkuluk süslemeleri, saçakla bağlantıları ve ara bağlantı
elemanları arası süslemeleri ile birlikte
cephede yoğun bir etkiye sahiptir. Ait
olunan stilin önemli bir temsili de bu
bezemelerde görülebilir.
Korkuluklar farklı tarz ve farklı boyutlarda parçalardan oluşmaktadır.
Ahşap el aletleri ile yapılmış bezemeler
yoğun olarak görülür. Bu figürler kolay
kategorize edilemeyecek kadar geniş
bir yelpazededir. Parmaklıklarda metal
kullanımına fazla rastlanmaz, bezemeler ağırlıklı ahşap figürlerden oluşur.

tional wood hand tools can be hugely seen.
Such figures cannot be easily categorized
due to the wide variety. The use of metals was not often encountered. Decoration
elements of the balconies and balustrades
are composed of mainly wooden figures.

3. Structural Elements
The wooden houses from the last period of Ottoman Empire were constructed with timber frame system without
infill. Walls are enveloped from interior
with the bagdadi laths, plaster and color,
while timber cladding broads are used
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Şekil 22: İstanbul’daki ahşap konutlarda yapım sistemi (soldaki örnek Sarıyer’de, diğeri ise Heybelida’da
bulunmaktadır)/ Figure 22: Structural system of the wooden houses in Istanbul (example on the left side
is from Sarıyer, while the other is from Heybeliada)

3. Yapısal Elemanlar
Son dönem İstanbul ahşap konutlarında taşıyıcı sistem boşluklu ahşap karkastır. İçeriden bağdadi çıtaları ve sıva,
boya ile tamamlanan duvar, dışarıdan
ahşap kaplama tahtaları ile kapatılmıştır. Konutlarda taşıyıcı dikmeler genellikle kareye yakın kesitlidir. Aralar daha
ince dikey ve yatay elemanlarla desteklenir. Ayrıca duvarlarda sistemin rijitliğini sağlamak ve dengesini korumak
için taşıyıcı dikmelerle aynı en kesite
sahip çapraz elemanlar kullanılmaktadır. Taşıyıcı sistem, yapıların biçiminden bağımsızdır. Tek katlı, çok katlı, ya
da yoğun süslemeli bezemeli yapıda da
aynı sistemi görülmektedir (Şekil 22).
Çatılarda da taşıyıcı sistem ahşaptır. Mahyaya çakılan mertekler aşıklarla desteklenmiştir ve dikmelerinde
yardımıyla yük taban kirişlerine doğru
dağıtılmaktadır. Çatı katında oda olarak
kullanılan mekânlarda genellikle strük-

from the outer side. Load bearing studs
of the houses are usually with squarealike section. The gaps between load
bearing studs are supported with thinner
horizontal and vertical elements. Besides,
diagonal braces with the same cross-section as load bearing studs are used in
the walls to provide a rigid system and
keep the balance. Structural system is
unattached to the design of the buildings. Same system is seen in single-storey, multi-storey, or intricately decorated
buildings.
Structural system of the roofs are also
from timber. Sloped timber boards (rafters) nailed to Ridge beam are supported
with horizontal elements and load is distributed toward the plate with the help
of vertical struts. In the spaces used as
room on the attic, the roof structure is
usually covered with wooden plates and
unlike the structures in Europe, the roof
structure is not visible from the inside.
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türel yapı ahşap plaka ile kapatılmıştır
ve Avrupa’daki yapılardan farklı olarak
çatı strüktürü odada içeriden görülmez.
Çatı strüktürünün kapatılmadığı bölümler Türk evinde “tavanarası” olarak
tabir edilen ve depo ya da tamir gibi
amaçlarla kullanılmak üzere ayrılmış
alanlardır. Çatı konstrüksiyonlarının
zor ulaşılır durumda olması, belgelemelerde genellikle ihmal edilmesine
sebep olmuştur (Bachmann, 2008).
Ahşap parçaların elde edilmesinde
daha önceleri yalnızca balta ve testere
kullanılırken, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra makina kullanımı başlanmıştır (Bachmann, 2008). Döneminin
bu yeni uygulaması ile birlikte ahşap
boyutlarında standartlaşmanın saray ve
çevresindeki yapılarda kullanıldığı ortaya konmuştur (Acar ve Mazlum, 2016).
Ancak bu çalışma kapsamında yerinde
incelenen örneklerde, el aletlerinin izlerine rastlanmaktadır (Şekil 23). Yeni
başlayan makine kullanımı kolay erişilebilen bir durum olmaması, ustaların
kişisel alışkanlıklarını değiştirmeden
bildiği yöntemle devam etmeyi pratik
bulması, başka yapılardan temin edilen
devşirme ahşap parçaların kullanılması
gibi sebepler ahşabın el aletleriyle şekillendirilmesinin uzun süre çeşitli konutlarda sürdürülmesine neden olmuş
olabilir. Gösterişli konutlar dahi olsa, el
aletlerinin izleri özgünlüğünü koruyan
birçok yapıda gözlemlenebilmektedir
(Şekil 24). Ayrıca balta ile şekillendirilmiş kerestenin dövülerek sertleştirildiği
ve zararlılara karşı daha dayanıklı olduğu belirtilmektedir (Canbulat, 2016) fakat İstanbul’da mevcut evlerde görülen
el aleti kullanımının bu durumla ilişkili

The sections where the roof structure is
evident are called “tavanarası (attic)” in
the Turkish house and reserved for use
as warehouse or repair purposes. The fact
that the roof constructions are difficult to
reach has often caused the documentation to be neglected (Bachmann, 2008).
While only ax and saw were used
previously to the acquisition of wooden
parts, machine usage was started after
the second half of the nineteenth century. (Bachmann,2008) Along with this new
application of the period, it is revealed
that standardization in the dimensions of
lumber has been used in the palace and
surrounding structures. (Acar and Mazlum, 2016) However, in the scope of this
study, traces of hand tools are found in
the structural boards of the site examined
houses (Figure 22). Limited availability
of newly started machinery, the habits
of the craftsmen to continue the known
methods for practical reasons, and usage
of the recycled timber elements might
be resulted in the long period extension
of the occurrence of the woods, which
are shaped or cut by hand tools in various houses. Even if there are flamboyant
houses, the traces of hand tools can be
observed in many buildings that retain
their originality (Figure 23). The timber
elements shaped and hardened by axes
were reported to have more resistance
towards pests (Canbulat, 2016, s.216).
However, there is no reliable information if the usage of hand tools detected in
the remaining authentic houses originate
from such issue.
Nails are very important component
of the Turkish house, as all the timber
joints are nailed. Different sized nails are
needed upon their usage for the same
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Şekil 23: Arnavutköy’de bir ahşap evin taşıyıcı sisteminde görülen el aleti izleri, 2015/ Figure 23: Traces
of hand tools on the structural system of a wooden house in Arnavutköy, 2015
Şekil 24: Sarıyer’de bulunan yalıya ait özgün çiviler, 2017
Figure 24: Nails from a wooden seaside mansion in Sarıyer, 2017

olup olmadığı yönünde henüz kesin bir
kanıya ulaşılmamıştır.
Tüm ahşap eleman birleşimlerinin
çivili olması itibariyle, çiviler Türk evinde oldukça önemli bir elemandır. Aynı
konut içerisinde kullanım alanlarına
göre farklı boyutlarda çivilere ihtiyaç
duyulur. Taşıyıcı sistemde kalın çiviler
kullanılırken, cephe elemanları için görülmeyecek incelik ve narinlikte çiviler
tercih edilmektedir (Şekil 23). Ucu dışarıda fazla kalan çiviler tehlike yaratmaması için bükülür. Kısacası çivi kullanımlarında, işlev görsellik ve güvenlik
göz önünde bulundurulur.
Ahşap birleşim teknikleri genel olarak basit detaylardır. Karmaşık ve sabit
detaylar yerine, basit ve çivili birleşimler
kullanılır (Şekil 25) Hatta en temel birleşim biçimleri bile sıkça görülür. Herhangi bir yontma olmadan biraraya getirme, (Şekil 26) ya da küçük bir çentik

house. While thick nails are used for the
elements of load bearing system, small
as if invisible ones are preferred for the
façade decorations (Figure 24). If a part
of the nail remains out with any risk of
danger, than this part is twisted. Briefly
stated, function, visuality and safety are
considered in the nail tradition.
Wood joining techniques are generally simple in Turkish wooden civil architectural heritage. Instead of complex
and fixed connections, simple and nailed
joints are applied (Figure 25). Even, the
most basic forms of connections like
bringing the timber elements together without any chipping, (Figure 26) or
joining them with a small notch (Figure
27) are common. Simplicity is prevalent
even in the joints where more than two
elements come together, because they
are usually the combination of basic connections. Some of such connections were
in just one occasion applied features
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Şekil 25: Çivili ahşap birleşim detayı Şekil 26: Çivili ahşap birleşim detayı Şekil 27: Çivili ahşap birleşim detayı
Figure 25: Wood joint with nails
Figure 26: Wood joint with nails
Figure 27: Wood joint with nails
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ile birleştirme gibi (Şekil 27) İkiden fazla
elemanın biraraya geldiği detaylarda bile
karmaşık geçme sistemleri görülmez.
Çoklu bağlantı noktaları da temel birleşim detaylarının biraraya gelmesiyle
oluşturulur. Bu tip birleşim noktalarının
bir kısmı yerinde karar verilmiş, bir kereliğe mahsus özensiz detaylardır.
El aletleri kullanılan çivili ahşap parçaların birleşimlerinde sistematiklikten
söz edilmez. Örneğin aynı geçme detayına sahip, aynı ev ve aynı oda içerisinde
bulunan iki birleşimde farklı yönlerden
çivinin çakıldığı tespit edilmiştir. Yine
aynı eve ait, aynı tip birleşim detaylarının birinde tek çivi yeterli görülürken,
başka bir noktada o detay iki çivi ile birleştirilmiştir. Bu durum yerinde alınan
kararların ne kadar belirleyici olduğunu
göstermektedir.

4. Sonuç
Ahşap Türk evi zaman içerinde çeşitli
değişimler geçirmiştir ve Osmanlı’nın
son döneminde evlerde batılı stillerin
etkisi oldukça belirgindir. Bu çalışma
kapsamında yerinde yapılan gözlem-

without a serious care. It is not possible
to claim that there was a systematic approach for nailed wooden joints, which
are formed by hand tools. For example,
even in the same house and room, in a
connection point nailing from different
directions can be observed. Moreover,
in the structural system of a same house
while in a connection one nail was used,
for the same details in another joint,
two nails were applied. This proves the
importance of the on-site decisions of
craftsmen.

5. Conclusion
Wooden Turkish house has undergone
various changes in the time and the effect of western styles is quite evident on
the houses of the last period of Ottoman
(between mid 19th century-early 20th
century). This work aimed to provide
specified insight into the components of
façade, roofs and structural elements via
observations on site. Architectural elements were introduced individually and
the following conclusions were reached:
The wooden houses from the last
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ler üzerinden, bileşenleri ile birlikte
özellikle cephe, çatılar ve yapım sistemi üzerinde durulmuştur. Mimari elemanlar tek tek tanıtılmış ve aşağıdaki
sonuçlara varılmıştır:
Son dönemde görülen bu ahşap
konutlara tamamen Avrupa’daki örneklerin birebir aynısı, ya da klasik Türk
evi gibi diyemeyiz. Çeşitli etkileşimlerle
şekillenmiş ve kendine has bir özelliğe
sahip olmuştur.
Çok yoğun bir üslup çeşitliliği olmasına rağmen, bu dönem evlerinin
de belirli ortak noktaları vardır ve bu
çeşitlilik aslında bir dönemin kimliğini
yansıtır.
Mimari elemanlar detaylı incelendiğinde dönemin belirgin pek çok
özelliği ortaya çıkmaktadır. Tüm bileşenleriyle özellikle cephelerde dönem
karakteristiği daha net belli olmaktadır.
Yapılarda ustaların yerinde verdikleri karar oldukça önemlidir. Birçok
noktada insiyatif kullanarak uygun
gördükleri gibi uygulama yapmışlardır.
Kendine has tasarımlar ve çözümlerle
karşılaşılabilir.
Doğru değerlendirilmeler yapılmadan başlanan restorasyon yada rekonstrüksiyon uygulamalarında hatalar
olabilir. Çünkü dönem çok çeşitli, çok
sesli diyebileceğimiz özelliktedir. Bu
mirası yaşatmak için evlerin özelliklerinin gruplandırılarak doğru anlatılabilmesi önemlidir.
Ahşap yapılarla ilgili çok fazla veri
varmış gibi gözükse de mimari elemanlarda herhangi bir konuda detaya inildiğinde aslında yeterli düzeyde yoğun
bir çalışma olmadığı fark edilmektedir.
Bu anlamda yapılan detaylı çalışmaların hepsi hala önem teşkil eder.

2 0 1 7

period are not exactly the same as the
examples in Europe, nor can’t be called
as classical Turkish houses. They are
formed by various interactions and
have their own unique characteristics.
Although there exist huge variety of styles, certain common points of
these houses can be observed and this
diversity reflects the identity of the period.
The architectural elements are examined in detail, which shed light on
the many distinctive features of the period. With all the components, especially on the façades the characteristics are
explicit.
The decision of the craftsmen on
site is extremely important. At many
points, they had used their own approach at the initial stage and then further applied as they feel suitable to fit.
Unique designs and solutions could,
therefore, be discovered.
The most distinguished character
of this period is very diverse and pluralist nature. For this reason, if the application had started without a proper
evaluation, restoration or reconstruction applications might have led to
many defects. In order to maintain this
miscellaneous heritage, it is important
to convey the knowledge correctly with
the appropriate classifications of the
characteristics of the houses.
Although there seems to be a huge
amount of data for the wooden constructions, they are usually superficial
and lack sufficient detailed investigation
especially if any subject on the architectural elements is gone into particulars.
Thus, all of the comprehensive studies
done in this sense are still important.
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Beşiktaş, Yahya Efendi Külliyesi Onarım Süreci /
Restoration Period of The Yahya Efendi Külliye in Beşiktaş
Olcay Aydemir*

Giriş
Beşiktaş Çırağan’da, Yıldız Mahallesi’nde, Yahya Efendi Çıkmazı’nda yer alan ve
1538’de kurulan Yahya Efendi Tekkesi;
16 yy’ın ileri, gelen âlim ve mutasavvıflarından Kanuni’nin süt kardeşi Yahya
Efendi’nin adıyla anılır. Yahya Efendi’nin
kendi imkânları ile satın aldığı geniş arazinin; bugünkü tekke arsasının yanı sıra
bazı kaynaklarda; Yıldız ve Çırağan Sarayı’nın arazilerine katılan geniş bir parçayı,
ayrıca Yüksek Denizcilik Okulu’nun arsasını da içine aldığı, Yıldız Tepesi’nden Boğaziçi kıyısına kadar kesintisiz ulaşmakta
olduğu belirtilmektedir. Yahya Efendi bu
araziyi ıslah etmiş; ahşap mescit-tevhidhane, çeşme ve çeşitli ahşap evler, külliye niteliğindeki ilk tekkeyi tesis etmiş,
çevresini bağlar ve çiçek bahçeleri ile
donatmıştır. Daha sonra külliyeye kârgir
türbeler ile ahşap- kârgir bir kütüphane
de ilave dilmiştir (Şekil 1).
İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü’nce; 2009 yılında ihalesi yapılarak restorasyon çalışmalarına 20.05.2009 tarihinde yapılan yer teslimi ile başlanmıştır.
Restorasyon çalışmaları, sadece rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projelerinin
tümünün onaylanmış olduğu ahşap olan
ve 8, 10, 11 no ile adlandırılan yapılarda
başlamış (Ref.Vaziyet Planı), daha sonra devam eden onarım sürecinde diğer
yapıların da restorasyon projeleri hazırlanarak onarım ve proje çalışmaları uy-

Introduction
The Yahya Efendi (Sir Yahya) Tekke
(Dervish Lodge), which was founded in
1538, is located at Yahya Efendi DeadStreet in Yıldız Quarter of Çırağan Region, Beşiktaş. It is mentioned in the
name of Yahya Efendi, who is one of
the prime pundit and Sufi characters of
the 16th century and foster brother of
Süleyman the Magnificient as well. It is
mentioned in some resources that; the
large tekke land, Yahya Efendi acquired
depending on his own afford was widened till the Bosphorus coast from Yıldız
Height including some large parts of the
lands of Yıldız and Çırağan Palace and
Marine School. A sort of construction
design was done for the land by Yahya
Efendi and a timber masjid-worship
hall, fountain, several timber houses
were built throughout the land as a sort
of social centre (külliye) and a vineyard
with flowerage were also established
around the land. In the following times,
some masonry tomb and a timber-masonry library were built in the Külliye.
The site restoration implementations started on 20.05.2009 following
the tender of the 1st Regional Directorate of Foundations in 2009. The first
implementations started on the timber
buildings numbered as 8, 10 and 11 of
which the survey, restitution and restoration projects were all approved (Ref.
Site Plan). During the mentioned implementations, restoration projects of

*Dr. Olcay Aydemir, Y. Mimar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürlüğü/
MSc. Architect Directorate General of Foundations, 1st Regional Directorate of Foundations
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Şekil 1: Yapı
numara ve
adlarının olduğu
vaziyet planı
Figure 1: Current
plan of the tekke
land (Site Plan-1)
Indication of the
building numbers and
names on site plan.
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gulama ile eş zamanlı yürütülmüştür.
İstinat duvarı yapılıp, zemin hareketliliği durduktan sonra, çevre güvenliği sağlanarak yapıların restorasyonuna
başlanmıştır. Zemin sağlamlaştırması esnasında da eksik projeler tamamlanmıştır. Yapının; çeşitli dönemlerde deprem
vb. nedenlerle değiştiği ve restorasyon
gördüğü tekke yapısına çokça müdahaleler, eklemeler yapıldığı görülmektedir.
Yapılan ekler genelde ahşap konstrüksiyondan oluşan geçitler, bir biri ile çok
ilişkili ilave yapılar, hatta Yahya Efendi
Türbesi’nde kârgir yapı üzerine ahşap
bir kubbe ile yeni bir kubbe yapılmasıdır.
Tamamlamalarda ve eklerde ahşabın seçiminde; elbet de uygulamamın kolaylığı
ile birlikte yapıların çevresi, boğaz mimarisi, çevrenin yapı kimliği etkili olmuştur.
Restorasyon esnasında, aslında çok da
programlı olmayan tekke yapımında;
ahşabın bu denli akıllıca kullanımı, tercih nedeni olması, uygulama kolaylığı
olmuş, geçirilen değişimler restorasyon
sayesinde de okunur hale getirilmiştir.

other buildings were studied and prepared. Therefore, the site implementations accompanied the project studies.
First of all, a retaining wall was
constructed and the movement of the
ground was stopped. After providing
the statical security the restoration implementations got started. During the
ground reinforcement, some missing
parts of the projects were completed.
It was observed that the building had
many repairs, interventions and annexes because of the reason of eartquakes
ect. The annexes had the common feature as being timber passage ways and
attached constructions. Moreover, a
new timber dome was built over the
masonry structure of the Tekke as a sort
of completion. The choice of the type
of the timber, the ease of the implementation and the environment of the
buildings, architecture concept of the
Bosphorus and the character of the environment as well had been the criters
of the completion and annex interven-
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Bu süreçlerin tümü restitüsyon projeleri ile de belgelenmiştir.
Erken Osmanlı Mimarisi’nde de yer
alan tekkeler; fetihten ve medresenin
güçlenmesinden sonra önemini yitirmemiştir. Birçok kaynakta 15. yüzyıldan
sonra tekke yapılarının büyük bir çoğunluğunun mimari iddiaları olmadığının altının çizildiği görülmektedir. İşte
Yahya Efendi Tekkesi’nde de nitelikli
restorasyonlara kadar bu tesadüfü gelişmeler devam etmiştir. Tekke; çekirdek
yapıların çevresine ihtiyaca göre ahşap
eklemelerle büyümüştür. Külliyenin
başlangıcı; 15. yüzyılda Yahya Efendi’nin evi ve tevhidhane ile başlamış,
tevhidhane 18 ve 19. yüzyıllarda yapılan eklemelerle ve onarımlarla bugünkü halini almış, tüm yapılar arasındaki
bağlantılar da zaman içinde kullanım
sürecinde eklenmiştir. Tekkenin “tevhidhane” denilen (bugün Yahya Efendi’nin türbesinin olduğu bölüm) ve ayin
yapılan ortak toplantı hacminin Yahya
Efendi’nin ölümünden sonra türbe olduğu ve bugün cami olan kısmın tevhidhane olarak kullanıldığı çeşitli kaynaklarda belirtilmiş ve bu onarım esnasında
da belgelenmiştir. Daha sonra diğer
ahşap konutlar eklenmiştir (Şekil 2, 3).
Yahya Efendi Tekkesi’nde, tevhidhane
kare bir ana mekân, çokgen bir kubbe,
kenarlarında galerileri çevrilmiştir. Yapıya yapılan niteliksiz müdahalelerde
ahşap olan yapı elemanlarının özgün
niteliğini kaybettiği ve farklılaştığı görülmüştür (Şekil 4). Özgün ahşap elemanların sağlamlaştırılması ve onarımı
yapılmıştır. Özgün olmayan elemanlar
ise çeşitli belgeler ışığında yeniden üretilmiştir. Hemen hepsi ahşap olan tekke
yapılarının içindeki kârgir yapılarında

2 0 1 7

tions. During the restoration, the use of
timber was easily witnessed in terms of
reasonable and skillfully use.
The function of tekke buildings,
which had been taking place in early Ottoman Architecture, did not lose
any importance after the conquest and
strenghtening of the madrasas. It is
observed that, many reference sources emphasize that a majority of tekke
buildings did not have a strong architectural significance after 15th century.
Similarly, the Yahya Efendi Tekke has
been interpreting in this context till the
well qualified restoration implementations. The tekke building has been
widened with timber annexes attached
to the core buildings according to the
functional needs. The construction of
the külliye started with the building
of the house of Yahya Efendi and the
worship hall in 15th century. The construction continued partially with the
passageways between the buildings
throughout the time. It is mentioned
in many sources that the main worship
hall (where the tomb of Yahya Efendi
exists today) was converted into a tomb
after the death of Yahya Efendi and that
the place of today’s mosque had been
used as main worship hall afterwards.
This situation is also confirmed during the restoration works. Latterly, the
timber structured buildings were added
(Figure 2,3. The site plan and elevation
of the tekke building).
The main worhip hall has a square
schemed plan and a polygonal dome
with galleries on each side. It was observed that the authentic timber parts
of the building were intervented by incompatible methods such as painting
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Şekil 2: Türbe,
tevhidhane,
kütüphane, geçitler
ilişkisini gösteren
plan şeması
Figure 2: The plan
scheme showing
the tomb, worship
hall, library and the
passageways.
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Şekil 3: Çırağan Caddesi yönünde, Camii, kütüphane, Güzelce Ali Paşa Türbesi, ahşap meşrutalara ait
silüet/ Figure 3. 1-The elevation of the mosque, library, the Tomb of Güzelce Ali Paşa and the timber
service buildings

restorasyon çalışması tamamlanmıştır.

1. Onarımların Tarihçesi
Baninin 1570’te vefatını müteakip kendisine büyük saygı ve sevgisi olan II. Selim
kabri üzerine tasarımı Sinan’a ait olan
kârgir, kubbeli bir türbe inşa ettirmiş aynı
zamanda tekkeyi genişletmiştir.
Yahya Efendi Tekkesi’nin türbeler
dışında bugünkü şeklini alması; 1873’te
Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide
Sultan’ın büyük onarımı sonucunda olmuştur. Yapı; II. Abdülhamit döneminde

and reconstruction in different forms.
Figure 4. view of a timber building before the restoration. The deteriorated
were repaired and strenghtened during
the restoration and the incompatible
elements were renewd depending on
the documents. Even though almost all
the buildings of the külliye are in timber structure, there exist some masonry
buildings as well. After the restoration
of the masonry buildings beside the
timber, the külliye had today’s view.
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Şekil 4: Ahşap
şeşruta onarım
öncesi
Figure 4: View
of a timber
building before
the restoration.

de onarımlar geçirmiştir. Tekkenin mensubu olan Hacı Mahmut Efendi 1903’te
cümle kapısına bitişik bir ahşap-kârgir
kütüphane inşa ettirmiştir. 1915 tarihli
vaziyet planında kârgir yapılar görülmektedir (Şekil 5). Yokuş üzerindeki çeşme
yenilenmiştir. Aynı dönemde hazirenin
kuzey kesimine kadın-erkek birçok hanedan üyesinin gömülü olduğu ancak
“Şehzadeler Türibesi” olarak adlandırılan
kârgir bina inşa edilmiştir. Yapı, geçirdiği
bir çok basit- onarımın ardından 20092013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce kapsamlı onarıma alınmıştır.

2. Bozulmalar ve Onarımlar
Yapı farklı dönemlerde çeşitli müdahalelere maruz kalmıştır. Çok uzun yıllar
bakımsız kalmış, yanlış bakımlardan kaynaklanan, yüzey bozulmaları, çeşitli yüzeylerde yapılan kat kat çimentolu sıvalar, kat kat boya, yüzeylere zarar vermiş,
kârgir duvarlarda ve ahşap tavanlardaki
bozulmalar meydana gelmiştir. Ancak bu
muhdes katmanların arındırılmasından

After the death of the commisioner
in 1570, a masonry, domed tomb on the
grave was ordered by Selim II to Architect Sinan and the tekke was enlarged.
The current arrangement of the tekke
except for the tombs was realized with
the detailed repairs which were organized by Pertevniyal Valide Sultan, the
mother of Abdülaziz in 1873. The tekka had repairs also during the reign of
Abdülhamit II. Hacı Mahmut Efendi,
who was a member of the tekke, commissioned a timber-masonry library attached to the main door in 1903 (Figure
5). The masonry buildings could be seen
on site plan 1915 dated. The fountain
on the hill was also renovated. At the
same period, a masonry building, which
is called as ‘Şehzadeler -Princes’-Tomb’
and where many dynastic members had
been buried, was built on the north of
the hazire. Following many simple and
unprogrammed repairs throughout the
time, the külliye was restored in de-
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Şekil 5: Külliyenin 1915 tarihli Alman Mavileri’nde
görünümü Figure 5: Plan view of the külliye on
‘Alman Mavileri’ Maps.

Şekil 6: Şehzadeler Türbesi bozulan ahşap tavan
Figure 6: Deteriorated timber ceiling of the
Şehzadeler Tomb.
Şekil 7: Camii girişinde
sonradan yapılan pencereler,
örülen duvar, eski duvarda
özgün pencerelerin izleri (Vakıflar
Genel Müdürlüğü 2009-2013 onarımı
fotoğraf arşivi)/ Figure 7: Latterly
added windows et the entrance
of the mosque, the built wall
and traces of the authentic
windows on old wall. (Archives of

108

the Directorate General of Foundations,
restoration period 2009-2013).

sonra gerçek hasarlar tespit edilebilmiştir.
Şehzadeler Türbesi tavanlarında görülen
bozunmalar Şekil 6’da görülmektedir.
Yapıda restorasyon çalışmalarının
başlaması ile birlikte; yapının daha iyi
algılanabilmesi için, yüzeylerde bir ön temizlik yapılmış, temizlik sonrasında yapının duvarlarında önceki yıllarda yapılan
dönem müdahaleleri ve tamiratlar olarak
adlandırdığımız müdahaleler anlaşılır
hale gelmiştir. Camii girişinde sonradan
yapılan pencereler, örülen duvar, eski duvarda özgün pencerelerin izleri Şekil 7’de
görülmektedir.
Yukarıda da açıklandığı üzere, yapı-

tailed by the Directorate General of
Foundations between 2009-2013.

2. Deteriorations and Repairs
The building had different interventions on different periods and was left
ignored for many long years. There has
been occured deteriorations on masonry walls and timber ceilings depending
on the inaccurate repairs, cement based
plasters and paints. After removing the
incompatible layers and elements from
the building, the gist of the deteriorations could be seen at Figure 6.
Before the start of the restoration,
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Şekil 8: Ahşap yapının
beden duvarlarında yer
alan dikmelerindeki
bozulmalar
Figure 8: Deteriorations
on the posts of the
main walls of the timber
building.

nın farklı dönem müdahalelerini içermesi, zamanla uğradığı değişimler ve bu
nedenle yüzeylerde oluşan farklılaşmalar nedeniyle, onaylı projesinde önerilen
yöntemlerle yapılan restorasyon çalışmaları sonrası ortaya çıkan bulguların
tekrar değerlendirilmesini gerektirmiştir.
Bu sorun tüm uygulamalarda geçerli olduğundan, gerçek müdahale kararları ve
projeler ancak uygulama esnasında yapılan analizler sonucu elde edilen verilerle
elde edilmektedir. Burada da böyle bir yol
izlenmiş “her yapı birimi ve her yüzeyde
kendine özgü farklı müdahale” çözümü içeren bir çalışma yapılması ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle bütün yapıdan elde
edilen bulgular tekrar projelendirilerek
yeni çözüm önerileri getirilmiştir.
Bu doğrultuda öncelikle muhdesler
kaldırılarak dikmelerin durumları incelenmiş, muhdes sıvaların altından çıkan
ve çok hasar gören sıvalara müdahale
projeleri ve kalem işleri yeniden projelendirilerek Koruma Kurulu onayına
sunulmuştur. Dönem eki olarak kabul
edilmeyen ve esere zarar veren çimento

a sort of pre-cleaning operation was
hold on the surfaces in order to get a
better perception of the existing situation. Thus, previous interventions and
repairs on walls of the building became
more visible, Figure 7 latterly added
windows at the entrance of the mosque,
the built wall and traces of the authentic
windows on old wall.
With the start of the approved restoration project on site, the data reached
on site directed the team to reinterpret
the building depending on the time
based interventions and differentiations. Since this situation is valid for
all steps of the restoration, the real intervention methods and planned projects could be decided depending on
the analyses on site. The same statement was preferred also in this building which is summarized as ‘different
intervention unique for each building
surface and element’. For this reason,
all the data got from the whole building
was projected in order to get progressive solutions.
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Şekil 9: Temizlik öncesi doğramaların görünümü, raspa sonucu bir ahşap kapak örneği (Vakıflar Genel Müdürlüğü
2009-2013 onarımı fotoğraf arşivi)/ Figure 9: View of the windows before cleaning and view of a timber cover after
scraping. (Archives of the Directorate General of Foundations, restoration period 2009-2013).

Şekil 10: Raspa sonrası bağdadi yüzeylerde ortaya çıkan sıva ve üstünde yer alan yazılar (O.Aydemir arşivi)
Figure 10: The underneath plaster and writing texts on the plaster after scraping (Archives of O.Aydemir)

eklemeler mekanik yöntemler ile orijinal
bölümlere zarar vermeden temizlenip,
temizlik sonrası ortaya çıkan dönem müdahalesi olarak kabul edilen sıvalar, ahşap yüzeyler korunmuştur. Böylece yer
yer rastlanan Osmanlı dönemi sıvaları;
uzman restoratörler tarafından sağlam-

In this context, after removing the
incompatible annexes, the situation of
the posts were examined and the plaster
intervention and frescoe projects were
renewed for the approval of the Conservation Committee. The cement plasters, which are not interpreted as qual-
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Şekil 11: Yapı beden duvarlarının raspalar sonucu görülen beden duvarları yanlış müdahaleler (Vakıflar Genel
Müdürlüğü 2009-2013 onarımı fotoğraf arşivi)/ Figure 11: Incompatible interventions around the frames on main
walls of the building (Archives of the Directorate General of Foundations, restoration period 2009-2013).
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Şekil 12: Yapıdan elde edilen özgün ahşap elemanların şantiye sahasında saklanması (O. Aydemir arşivi)
Figure 12: Conservation of the authentic timber element examples on site (Archives of O. Aydemir).

laştırılarak yerinde korunmuştur. Kalem
işi yüzeyleri de hassas bir şekilde sağlamlaştırıldıktan sonra kalem işlerinin konservasyonu yapılmıştır.
Şeyh Yahya Efendi Külliyesi kendine
özgü tüm özelliklerini, geçmişin izlerini
taşıyan önemli bir külliyedir. Şu ana ka-

ified period intervention and which is
harmful for the building, were removed
mechanically and the underneath qualified plasters and timber surfaces were
protected. The partial Ottoman plasters
were reinforced and conserved in-situ
by the restoration experts.
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Şekil 13: Türbenin restorasyon sonrası görünümü (O.Aydemir arşivi)
Figure 13: View of the tomb after restoration (Archives of O.Aydemir).

Şekil 14: Türbe ahşap kubbesinin içten görünümü ve sonradan tamamlanan kubbenin pencere ilişkinin
görünümü (O. Aydemir arşivi)/ Figure 14: Interior view of the timber dome of the tomb and relation of the dome
with latterly installed windows (Archives of O. Aydemir).
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Şekil 15: Camii mahfil katının bir tekneyi andıran bağdadi tonozunun görünümü (O.Aydemir arşivi)
Figure 15: View of the vaulted arch of the mezzanine floor in the mosque (Archives of O. Aydemir)

dar yapılan müdahalelerin bir kısmı ne
yazık ki geçmişin izlerinin bir bölümünü
silmiş olsa da son onarım esnasında ortay çıkan tüm izler korunmuştur. Yapılan
restorasyondaki her dokunuş, kapsamlı analiz ve araştırma sonucunda elde
edilmiş projelerle yeniden oluşturulmuş
hatta mevcut onaylı projeler günümüz
laboratuvar ortamının sunduğu olanaklar
çerçevesinde revize edilmiştir. Projelerin
uygulama ile eş zamanlı yapılması çalışma süresini uzatsa da sağlıklı bir onarım
için projenin sahada ve yapıyı en iyi anlayacak bir programla yapılması sağlanmıştır. Tarihi gelişiminden başlayıp, her
dönemin izlerinin belgelendiği bu son
restorasyon çalışması, bilinen ama belge-

The Yahya Efendi Külliye is a significant complex, having unique features
and surviving the traces of its history.
Even though some of the authentic features of the building were lost because
of incompatible interventions, the traces reached during the latest repairs
were conserved. Each touch of the latest restoration was realizeed according
to the comprehensive analyses and researches made during the preparation
of the projects. Moreover, the projects
were even revised depending on the today’s possible laboratory analyses. Even
though the simultaneous organization
of the site and project works caused
the time get longer, the works were re-
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Şekil 16: Kariye Camii kubbesinin Osmanlı Dönemi onarımı ile ahşap bütünlenmesi (O. Aydemir arşivi)/ Figure
16: The completion of the dome of the Kariye Mosque by using timber in Ottoman Era (Archives of O. Aydemir).
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lenmeyen tüm verilerin restitüsyon projeleri ile de belgelenmesini sağlamıştır.
Tüm veriler, tüm aşamalar uygulamaya
yansıtılmış ziyaretçilerin de anlaması için
gösterilmiştir.
Tekkelerde ahşap kullanımı; üretimin
hızı ve kolaylığı açısından tercih edilmiş
olmalıdır ayrıca belli bir hat boyunca deniz ve yeşile ile kucaklaşan ahşap yapı
grubu oluşmuştur. Yapıdaki ana hasarın;
ahşap ve ahşapların üstünü kaplayan kat
kat niteliksiz eklerden meydana geldiği
anlaşılmaktadır.
Yahya Efendi Külliyesi’nde de tekkelerde olduğu gibi ahşabın kullanımının
uygulama kolaylığı, yapı güvenliği, vb
gibi nedenlerle tercih edildiği görülmektedir. Özellikle Yahya Efendi Türbesinin
kârgir kubbesi yıkıldıktan sonra ahşap
bir kubbe ile tamamlanması bu nedenle
olmalıdır. Yapılan restorasyonda muhdes
pencerelerle kapanan kubbe-duvar ilişkisinin de anlaşılması da sağlanmıştır.
İstanbul’da yaşanan depremlerden
sonra yapıların; yapım sistemleri, kur-

alized in a programme with the aim of
reflectiing the building in the best way.
The latest restoration concept, which
documented the traces of each period,
enabled to document also all the known
data with the restitution project. All the
data and all the steps were integrated
with the site implementations considering the perception of the visitors .
In other words, the use of timber
should have been preferred because of
the speed and ease of the production.
The külliye, which stands along the sea
and green texture becomes the most
beautiful and simplest example of this
approach. In fact, during the restoration, the main deteriorations were observed on these elements because of the
incompatible annexes on them.
Besides the application ease, another reason of the use of timber seems to
be the security advantage of the material. After the destruction of masonry
dome of the Yahya Efendi Tomb, reconstruction of a timber dome should
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Şekil 17: Sadabad Camii Kubbesi’ninin ahşap tasarlanan kubbesi (Prof.Dr. Füsun Alioğlu Arşivi)
Figure 17: The timber design of the Sadabad Mosque (Archives of Prof. Dr. Füsun Alioğlu)

guları nedeniyle kemer ve kubbelerde
meydana gelen hasarlardan olmalı ki;
Osmanlı dönemi, onarımlarında tamamlamalarda ve hatta bir dönem tasarımından itibaren ahşap tercih edildiğini görebiliyoruz. Ahşabın tercih edilmesinin
sebebi; hem kolay uygulanabilmesi, güvenli olması hem de müdahale edilebilmesi açısından daha kolay bir malzeme
olarak görülmüş olduğundan olmalıdır.
Örneğin; Kariye Camii kubbesi deprem
sonrası hasar görmesinin ardından Osmanlı döneminde ahşap olarak yeniden
yapılmıştır. Sadabad Cami’nin Kubbesi’nin ise ahşap olarak tasarlandığı görülmektedir (Şekil 16-17).

have been also for the mentioned reasons. The relation of the dome and the
beneath walls, which was lost because
of the latterly installed windows, was
revealed during the restoration.
Choice of timber is also witnessed
in Ottoman Era repairs. The reason
should have been because of the damages the masonry arches and domes
used to have duuring the earthquakes
in İstanbul. For instance, after the damage of dome of the Kariye Mosque because of the earthquake, it was reconstructed by using timber in Ottoman
Era (Figure 16-17).

3.Sonuç

As a conclusion, detailed examination
of the buildings help us understand

Sonuç olarak; yapının derin ve detaylı

3.Conclusion
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incelenmesi, yapıların yüzyıllarca oluşan
tarihinin anlaşılmasına, belgelenmesine
yardımcı olmakla beraber aslında döneminin malzeme, yapım sistemi, yapım
teknik ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.
Bu nedenle yapılan restorasyon aslında restorasyonun ötesinde bir iş olup, derin ve bilimsel çalışmaları gerekli kılmaktadır. Yapıyı meydana getiren tüm sosyal,
fiziksel, tarihsel katmanların tanınması,
ilk adımdır ve çok önemlidir; kullanılan
her malzemenin, yapım sisteminin gelişiminin biliniyor olması gereklidir.
Yahya Efendi Külliyesi onarımı üzerinden, ahşap yapılardan oluşan külliyenin oluşumu, çevreyle olan ilişkisi,
onarımda izlenen yol, bozulmalardan ve
sonuç olarak kullanılan malzeme, tercih
edilen yöntemden bahsedilerek ahşap
malzeme kullanımında benzer iki örnekle
ilişkilendirilmiştir.

the historical background which was
created throughout the time besides
having information on materials, construction system and techniques. For
this reason, the real restoration implemention is more than a restoration and
it arrives to a point of a deep research.
Having knowledge about all the layers
of the building such as social, physical
and historical is the first step and very
important. It is absolutely necessary to
know about the materials used and the
development of the construction method.
This essay mentions the formation
of a külliye of timber buildings, the relation with its environment, the methods chosen in restoration and deteriorations in terms of the Yahya Efendi
Külliye and lastly, the choice of timber
is interpreted with other two similar
buildings.
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Geleneksel Ahşap Yapılarda Oluşan Hasarlar ve
İyileştirme Yaklaşımları /Damage to Traditional
Wooden Structures and Recovery Approaches
Meltem Vatan*

1. Giriş
1.1 Amaç ve Önem
Kültür mirasının, özellikle, sivil mimarlık örneklerinde yaygın olarak kullanılan
geleneksel ahşap yapım sistemleri ile inşa
edilen yapıların büyük bir bölümü; terk
edilme, hatalı müdahale gibi çeşitli riskler altındadır. Geleneksel ahşap yapılarda
bozulmalar ile ilgili çalışmalar olmasına
rağmen, doğrudan geleneksel ahşap yapılarda oluşan hasarlara yönelik çalışmalar az sayıda ve tekil yapı örnekleri biçimindedir. Bu nedenle kültür mirasının
önemli bir bölümünü oluşturan geleneksel ahşap yapılarda hasar türlerine ilişkin
çalışmalar oldukça önemlidir. Buna göre,
bu çalışmanın amacı; kültür mirasının
korunmasında önemli çalışma konularından biri olan, geleneksel ahşap yapılarda
hasara neden olan etkenlerin belirlenmesi ve hasar türlerinin araştırılmasıdır.
1.2 Kapsam
Bu çalışma; geleneksel ahşap yapım sistemleri genelinde, kârgir dolgusuz ahşap karkas yapım sistemi – bağdadi sıva
(Şekil 1), kârgir dolgulu ahşap karkas
yapım sistemi – hımış ve hatıl (Şekil 2,
3) yapım sistemlerinin incelenmesi ile
sınırlandırılarak; kültür mirasının ahşap
yapım sistemi ile inşa edilen sivil mimarlık örneklerinde hasar türlerinin be-

1. Introduction
1.1 Aim
A large part of the cultural heritage,
especially traditional wooden building
systems commonly used in civil architecture examples; are under the risk of
abandonment, improper intervention
and the like. Although there are studies about the deterioration of traditional
wooden structures, studies on the damage to the traditional wooden structures
are very few and in the form of single
structures examples. For this reason,
studies on the types of damage to traditional wooden structures, which constitute a significant part of the cultural
heritage, are very important. Accordingly, the purpose of this study is the
identification of the causes of damage
to traditional wooden structures and the
investigation of damage types as one of
the important study topics in preservation of cultural heritage.

1.2 Scope
This study comprises investigation of
traditional wooden construction systems in general and wooden framed
systems without masonry infill – bağdadi plaster (Figure 1), wooden framed
systems with masonry infill – hımış and
hatıl construction systems (Figure 2,3)
in particular and the determination of
the types of damage in civil architec-
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Şekil 1: Kârgir dolgusuz ahşap karkas yapım sistemi
- bağdadi sıva/ Figure 1: Wooden framed systems
without masonry infill - bağdadi plaster

Şekil 2: Kârgir (taş, tuğla, kerpiç) dolgulu ahşap karkas
yapım sistemi – hımış/ Figure 2: Wooden framed systems with masonry (stone, brick, adobe) infill – hımış

Şekil 3: Hatıl yapım
sistemi/ Figure 3:
Hatıl construction
system slide 5
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lirlenmesi ve iyileştirme yaklaşımlarının
değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.3 Yöntem
Çalışma yöntemi; ahşap malzemede
hasara neden olabilecek bozulmaların
değerlendirilmesi için mevcut literatür
kaynaklarının incelenmesi ve yapılan
değerlendirmelere göre geleneksel ahşap yapım sistemlerinde oluşan hasarların gruplandırılması ile çeşitli alan
çalışmalardan elde edilen verilerle örnekleme yapılmasıdır. Hasar türleri, ne-

tural examples of cultural heritage constructed with the wooden construction
system and the evaluation of the recovery approaches.

1.3 Method
The method of this study is based on
deep literature review of deterioration
of wooden material which might cause
damage and to classify damage types
in traditional wooden building systems
according to the evaluations made and
giving examples from the various field
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deni ve kaynağına göre gruplandırılarak;
fiziksel, kimyasal ve mekanik etkiler incelenmiştir.
Çalışma; nitel verilere dayanmaktadır. Değerlendirilen örneklerde bozulma
ve hasar türleri gözleme dayalı yöntemler
ile incelenmiş, nicel hesaplar konu kapsamına alınmamıştır. İncelenen örneklerde,
hasar türleri ve teşhis ile müdahale yöntemlerine ilişkin kararlara yer verilmiştir.

2. Geleneksel Ahşap Yapılarda
Hasar Nedenleri
Geleneksel ahşap yapılarda hasar oluşturan etkenler çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, hasar
nedenleri, doğadan kaynaklı ve insanlardan kaynaklı olmak üzere kaynağına göre
sınıflandırılmıştır. Buna göre;
Doğadan kaynaklı etkenler:
Doğa olayları
Su ve nem etkisi
Biyolojik etkenler
Yangın
Ahşap malzeme dayanımı
İnsanlardan kaynaklı etkenler:
Hatalı müdahale
Tasarım kusurları
Bakımsızlık ve ihmal
Yangın
olmak üzere sıralanabilir. Ahşap yapılarda; nedeni gerek doğadan kaynaklı
gerekse insanlardan kaynaklı olsun hasar oluşturan süreç; öncelikle malzeme
bozulması, önlem alınmazsa mukavemet azalması ve bu durum devam ederse taşıma gücünün yitirilmesi biçiminde
gerçekleşir.
Hasar sürecinin ilk tetikleyicisi olan
malzeme bozulmaları, kimyasal ve biyolojik bozulmalar olarak iki farklı şekilde
malzeme yapısına etki etmektedir. Kimyasal bozulma, kimyasal maddenin hüc-
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works. Damage types are classified according to cause and source, and physical, chemical and mechanical effects are
investigated. The examples investigated include types of damage and decisions on the methods of diagnosis and
intervention.

2. Causes of Damages in
Traditional Wooden Structures
The factors that damage traditional wooden structures are classified in
various forms. Within the scope of this
study, the causes of damage are classified according to their source as natural
and human induced impacts.
Natural impacts:
Natural hazards
Water and wetness effect
Biological effects
Fire
Strength of the wooden materials
Human induced impacts:
Improper intervention
Design defects/drawbacks
Negligence
Fire
The cause of damage in wooden
structures whether it is natural or human induced; gradually appears, firstly
as material deterioration, if there is no
precaution, strength decrease and finally loss of bearing capacity.
Material deterioration, which is the
first trigger of the damage process, affect the material in two different ways
as chemical and biological deterioration.
Chemical deterioration occurs when the
chemical material reaches the core and
the level of deterioration varies depending on the depth of the chemical effect.
Biological deterioration occurs as material degradation, when biological organ-
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re duvarına ulaşması ile gerçekleşmekte
olup ulaştığı seviyeye bağlı olarak bozulma oranı değişmektedir. Biyolojik bozulma; bakteriler, mantarlar, böcekler,
yosunlar, kuşlar vb. biyolojik canlıların
ahşap malzemede uygun ortam bularak
yaşam alanı oluşturması ile malzemeye
tahrip edici etki etmesi biçiminde ortaya
çıkmaktadır (Günay, 2002).
Bu çalışma kapsamında geleneksel
ahşap karkas yapılarda oluşan hasarlar;
temel olarak deprem hasarları ve malzeme bozulmalarından kaynaklı hasarlar
olarak iki grupta incelenmiştir. Her iki
grup için de elemana gelen yüke göre,
yapısal olmayan veya yapısal hasarlar
meydana gelebilir. Geleneksel yapılarda,
yapısal olmayan hasarlar; yapının özgün durumunu yitirmesi bakımından ve
meydana geldiği yere bağlı olarak yaralanma ve can kayıplarına neden olması
açısından önemli olmakla birlikte yapısal
olarak, binayı doğrudan göçme durumuna getirmeyeceği için yapısal değerlendirmede daha az önemli kabul edilmektedir. Yapısal hasarlar ise hafif hasar
dahi olsa önlem alınmaması durumunda, hasar mekanizmasının devam etmesi ile göçme tehlikesi taşıması açısından
kritik olarak değerlendirilmektedir. Buna
göre, geleneksel ahşap yapılarda yapısal
hasara neden olabilecek yapı elemanları;
dikmeler, payandalar, taban kirişleri, döşeme kirişleri, çatı karkası elemanları vb.
olarak sıralanabilir (Şekil 4).
Geleneksel ahşap karkas yapılarda;
dikmeler, payandalar ve hatıllar çekme
kuvvetlerini karşılayarak deprem yükleri
altıda, salınım yaparak ve deforme olarak enerji yutmaktadır. Hatıllar; duvarları yatay doğrultuda birbirine bağlayarak,
sürekli yük akışını sağlayarak taşıyıcı

isms such as bacteria, fungi, insects, algae, birds, etc. are found to form a living
space by finding a suitable environment
in wooden materials (Günay, 2002).
In this study, damages to traditional
wooden framed structures are classified
mainly as earthquake damages and material deterioration damages. For both
damage types, non-structural or structural damage may occur depending on
the load condition.
Although its importance in terms of
the loss of the original state of the building, and in terms of causing injury and
loss of life, depending on where it came
from, due to the fact that non-structural damage won’t have effect to collapse
the building it might be considered to
be less important than structural ones in
traditional structures. On the other hand
structural damages are considered to be
critical for the risk of collapse if the damage mechanism continues and damage
is not prevented. Accordingly, structural members which may cause structural
damage to traditional wooden structures
are posts, diagonals, floor beams, roof
frame elements and the like (Figure 4).
Posts, diagonals and ring beams of
traditional wooden framed buildings
carry tensile forces under earthquake
load condition and dissipate energy
by swinging and swallowing during
the earthquake. Ring beams provides
the continuous transfer of loads by
connecting the walls in horizontal direction and ensure holistic behavior of
the building. The ability to dissipate the
energy as deformation by swinging and
swallowing is due to elasticity and material properties of the wood material.
Masonry infill of stone, brick, adobe
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Şekil 4: Geleneksel ahşap karkas yapılarda yapısal
elemanlar (KUDEB, 2009; sf. 56-57)/ Figure 4: Structural
elements of traditional wooden framed buildings

Şekil 5: Geleneksel ahşap karkas yapıda duvar
karkası/ Figure 5: Wall frame of traditional wooden
framed buildings

sistemi bütüncül olarak çalıştırmaktadır.
Deforme olarak enerji yutma kabiliyeti,
ahşap malzemenin esnek olmasına bağlı
malzeme özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Geleneksel ahşap karkas yapılarda;
taş, tuğla, kerpiç blok gibi elemanlarla
yapılan kârgir dolgu, yük etkisinde, ahşap karkas sistemi desteklemektedir.

blocks etc. support the wooden frame
under load condition in traditional
wooden framed structures.

3. Geleneksel Ahşap Karkas
Yapılarda Oluşan Hasarlar
Geleneksel ahşap karkas yapım sistemlerinde; sistem doğru kurularak, yük akışı kesintisiz sağlanıyorsa, ahşap elemanlarda malzeme bozulması ile mukavemet
düşmediği sürece göçme mekanizması
gözlenmesi pek beklenen bir durum değildir.

3.1 Deprem Hasarları
Geleneksel ahşap karkas yapılarda deprem yükleri altında gözlenen hasarlar
genel olarak; çatlaklar ve sıva dökülmesi, yatay deformasyonlar, kârgir dolguda dökülmeler ve ahşap elemanların
birleşimlerinde ayrılmalar biçiminde
ortaya çıkmaktadır (Bal ve Vatan, 2009;
Doğangün, 2006; Langenbach, 2000). Bu

3. Damages to Traditional
Wooden Framed Buildings
If the building system is designed and
constructed properly to provide continuous load transfer and strength of the
element is not decreased by the material
deterioration it is not expected to observe the collapse mechanism in traditional wooden framed building systems.

3.1 Earthquake Damages
Damages observed under earthquake
loads in traditional wooden framed
structures are seen in the form of cracks
and plaster split, horizontal deformations, split of masonry infill and separation of joints (Bal and Vatan, 2009,
Doğan, 2006, Langenbach, 2000). The
occurrence of these damages is usually
due to human-induced factors or the
acceleration of an existing deterioration
or damage mechanism with earthquake
loads. Human-induced factors, such as
improper intervention or abandonment
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Şekil 6: 1999 Marmara Depreminde kısmi hasar almış iki geleneksel hımış bina örneği - Adapazarı merkez
Figure 6: Roof frame of traditional wooden framed buildings
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hasarların ortaya çıkması, genellikle, var
olan bir bozulma ya da hasar mekanizmasının deprem yükleri ile birlikte hızlanması ve hasara neden olması ya da
insanlardan kaynaklı etkenlerdir. Hatalı
müdahale veya binayı terk gibi insanlardan kaynaklı etkenler çoğunlukla, doğal
etkilerden daha büyük zarara neden olmaktadır.
Şekil 6, 1999 Marmara depreminde
hasar almış iki geleneksel hımış binayı
örneklemektedir. Her iki binada da kısmen yıkılan bölümler çimento harcı ve
betonarme ile yapılan ilavelerden kaynaklanmaktadır. Her iki örnek de hatalı
müdahale nedeniyle ortaya çıkan deprem hasarıdır. Şekil 7’de ise, geleneksel
hımış binalarda herhangi bir bozulma
mekanizması ya da hatalı müdahale söz
konusu değilse binanın hasarsız olarak
büyük depremleri de geçirebileceği açıkça gözükmektedir.
Şekil 8’de gösterilen hasar türü, hem
malzeme bozulması hem de plan geometrisi kusuru nedeniyle ortaya çıkmıştır. Plan düzleminde, giriş bölümü
duvarlar ile desteklenmeyen, sadece bir
dikme ile çatıya bağlanan açık bir mekân

of the building, often result in greater
damage than the damages caused by
natural effects.
Figure 6 shows two traditional hımış
buildings damaged during the 1999
Marmara earthquake. In both buildings,
the parts that are partially collapsed are
due to the cement mortar and reinforced
concrete interventions. Both examples are earthquake damage caused by
improper intervention. Figure 7 clearly shows that the building can resists
major earthquakes without damage if
there is no deterioration mechanism or
improper intervention in the traditional
wooden framed buildings.
The type of damage shown in Figure
8 is due to both material deterioration
and fault of the plan geometry. The entrance is arranged as an open space not
supported by the walls, but connected to
the roof by a single post. However, the
rest of the building is constructed with
wooden framed brick infill wall system.
This structural system design structurally made the building irregular. In addition, strength is decreased by the decay
of the timber in the course of time and
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Şekil 7: 1999 Marmara Depremini hasar almadan
geçirmiş bir hımış bina örneği - Adapazarı merkez
(Sakarya Belediyesi arşivi, 1999)/ Figure 7: Two examples of
traditional wooden framed buildings, partially damaged during 1999 Marmara Earthquake- Adapazarı

Şekil 8: 1999 Marmara Depreminde kısmi hasar
almış geleneksel hımış bina örneği - Adapazarı
merkez/ Figure 8: An example of traditional wooden
framed building without damage from 1999
Marmara Earthquake- Adapazarı

olarak düzenlenmiştir. Binanın geri kalanı ise ahşap karkas, tuğla dolgulu duvar
sistemi ile oluşturulmuştur. Bu şekilde
düzenlenen taşıyıcı sistem, binayı yapısal olarak düzensiz hale getirmiştir. Buna
ilaveten zamanla çürüyen ahşap, taşıma
gücünü yitirmiş ve deprem kuvveti etkisinde, tuğla dolgu olmayan bina bölümü
sadece ahşap dikme ile desteklediğinden
kısmi göçme olmuştur.
Deprem kuvvetleri etkisiyle meydana gelen hasar türlerinden bir diğeri de
mevcut olan malzeme bozulmaları nedeniyle zayıflayan taşıyıcı sistemde, yatay
kuvvet etkisiyle göçme mekanizmasının
ortaya çıkması ve hasar sürecinin hızla
artmasıdır.

caused partial collapse under the earthquake load condition because of being
supported only by a post without masonry infilled wall.
Another type of earthquake damage
is the weakness of the structural system due to the existing material decay
and occurrence of collapse mechanism
by the horizontal load condition and
rapidly increase of the damage process
(Figure 11).

3.2 Malzeme Bozulmasına
Bağlı Hasarlar
Malzeme bozulması yapısal kesiti küçülterek elemanın taşıma gücünü yitirmesine neden olmaktadır. Malzeme bozulmaları; biyolojik etkiler, su
ve nem etkisi ve kimyasal bozulmalar
olarak ortaya çıkmakta ve önlem alınmazsa hasara neden olmaktadır. Ah-

3.2 Damages Due to
Material Deterioration
Material deterioration causes reduction
of the section in terms of its load bearing capacity and finally it leads to lose
of bearing capacity of the whole element. Material deterioration occurs as
biological effects, water and moisture
effects and chemical degradation, and
if not prevented, lead to damages. Due
to the material characteristic of wood,
it could provide a living environment to
various living organism and the climate
effect provides a place to the living organism in the wooden material itself
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Şekil 9: Hatalı malzeme seçimi
nedeniyle ortaya çıkan hasarlar
Figure 9:
Şekil 10: Biyolojik etkiler
nedeniyle meydana gelen
bozulma ve hasarlar (Cruz, 2013)
Figure 10:
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şap, malzeme yapısı nedeniyle çeşitli
canlı organizmalara yaşam ortamı sağlayacak nitelikte olup iklim etkisiyle,
özellikle canlı organizmaların ahşap
bünyesine yerleşmesiyle, bozulma ve
devamında hasar süreci başlar. Kimyasal bozulmalar ise genellikle yanlış müdahale ya da yanlış malzeme kullanımı
sonucu ortaya çıkmaktadır. Pek çok
durumda, mimari planlama ve strüktürü ile geleneksel olan yapının modern
hayata uyarlanma çabalarıyla, yapı ile
uyumsuz olan restorasyon ve onarımlar
yapılmaktadır. Özellikle çimento esaslı malzemeler ile yapılan onarım veya
muhdesler ahşap yapıda kimyasal bozulmalara neden oluyor (Şekil 9).
Şekil 10’da biyolojik etkiler nedeniyle meydana gelen malzeme bozulması ve bunun sonucunda yapısal
kesitin küçülmesiyle elemanın taşıma
gücünü yitirmesine ilişkin örnekler verilmiştir.
Şekil 11’de yağmur suyu etkisi ile
kaplama elemanlarının bünyesine nüfuz eden suyun ahşabın taşıma gücünü
yitirmesine neden olan örnekler verilmiştir. Bu bozulmaların dışında, ayrıca,
hatalı müdahaleler sonucunda kimyasal bozulmaların tetiklediği hasarlar da
yapılara büyük zarar vermektedir.

which starts the deterioration process.
Chemical deterioration is often the result of improper intervention or the use
of incorrect materials. In many cases,
architectural planning, restoration and
repairs that are incompatible with the
structure are being made, with the efforts of adapting the modern structure
to the traditional one. In particular, repair with cementitious materials or annexes cause chemical deterioration in
the wooden structure (Figure 9).
Figure 10 shows examples of material failure due to biological effects and
consequent reduction of the section in
terms of its bearing capacity, resulting in
loss of bearing capacity of the element.
Figure 11 shows examples of the
penetration effect of rainwater on the
coating elements resulted with loss of
bearing capacity of the wood material.
Apart from these deteriorations, damage caused by chemical deterioration as
a result of improper interventions also
causes great damage to the structure.

4. Structural Determinations
of Traditional Wooden
Framed Systems
As in all historical buildings, structural
determinations in traditional wooden
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Şekil 11: Yağmur
suyu etkisiyle meydana gelen bozulma ve
hasarlar
Figure 11: A damaged
traditional hımış
building during 1999
Marmara Earthquake
örneği - Adapazarı

Şekil 12: Geleneksel
ahşap karkas yapılarda
tespit ve iyileştirme
Figure 12: Collapse
of the building under
earthquake load
condition due to
the abandonment
(Langenbach, 2000)

4. Geleneksel Ahşap Karkas
Yapılarda Yapısal Tespitler
Tüm tarihi yapılarda olduğu gibi geleneksel ahşap karkas yapılarda da yapısal tespitler araştırma ile başlayarak
müdahale kararlarının verildiği süreç ile
tamamlanır (Şekil 12). Yapılan çalışmaların tamamı yapının kültürel/özgünlük
değerini ve yapısal durumunu korumak
amaçlıdır. Bu çalışma kapsamında, özellikle, yapısal durumun korunmasına
ilişkin konular ele alınmıştır. Buna göre
geleneksel ahşap karkas yapılarda tespit

framed structures begin with research
and complete with the intervention decisions procedure (Figure 12). All the
work done is to preserve the cultural
values and originality and the structural state of the building. In this study,
in particular, the issues related to the
preservation of the structural state were
discussed. According to this, in traditional wooden framed structures, determination and rehabilitation studies are
performed by diagnosis, intervention,
repair and renewal.

125

2 0 1 7

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 5

ve iyileştirme çalışmaları, sırasıyla; teşhis, müdahale ve onarım ve yenileme
aşamaları ile gerçekleştirilmektedir.
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4.1 Teşhis
Teşhis çalışmaları genel olarak; fiziksel
inceleme, analiz ve tahribatsız ya da az
tahribatlı deneylerden oluşmaktadır
(ICOMOS, 1999). Teşhis aşamasında;
ahşabın mevcut durumu, dayanımı, kalitesi vb. hakkında bilgi elde edilmektedir. Teşhis yapılırken temel olarak; malzeme özelliği analizi, deney yöntemleri,
bozulmanın yeri ve düzeyinin tespiti yapılmaktadır. Bu çalışmalar yerinde tespit
ya da laboratuvar çalışmaları biçiminde
yürütülmektedir. Yapının durumuna
göre yerinde inceleme ya da numune
alarak deneysel çalışma yürütülmesine
karar verilir. Her zaman için genel tavsiye basitten karmaşık olan yönteme doğru gitmektir, her hasar ve belirti bütün
çalışmaları gerektirmeyebilir (Reinprecht, 2016).
Türkiye’nin de içinde olduğu pek çok
ülkede; teşhis için özel standartlar olmamakla birlikte, kullanılacak yöntemin
kendisine ilişkin bilgiler mevcuttur. Buna
göre, uzman kişi ve ekibin tecrübesi ile
teşhis aşamasında gerekli olan işlemlere karar verilmektedir. İtalya’da, 2004
yılında ilki yayınlanan, UNI 11119:2004
İtalyan Standardı, Kültür Mirası – Ahşap
objeler – Taşıyıcı sistemler – Ahşap elemanların teşhisi için yerinde inceleme
(Cultural Heritage – Wooden artefacts Load-bearing structures - On site inspections for the diagnosis of timber members); özellikle ahşap yapılarda inceleme
ve inceleme raporu hazırlama konusundaki eksikleri gidermek için kılavuz niteliğinde geliştirilmiştir (UNI 11119:2004).
Ayrıca bu standart; daha ileri düzey bir

4.1 Diagnosis
Diagnostic studies in general are performed by physical examination, analysis and non-destructive or minor destructive tests (ICOMOS, 1999). In the
diagnostic phase; information about the
current state of wood, strength, quality
etc. is obtained. Basically, diagnosis is
made by analysis of material properties,
test methods, determination of location
and level of deterioration. These studies
are carried out by in situ inspection or
laboratory tests. According to the state
of the structure, it is decided to carry out
on-site inspection or experimental work
by taking samples. The usual general
advice is always to start with the simple
methods and if it is necessary to proceed
with the complicated ones, because
every damage or symptom do not need
to be investigated by all the techniques
(Reinprecht, 2016).
In many countries where Turkey
is also included; there are no specific standards for diagnosis, but there is
information about the methods to be
used. Accordingly, the method required
during the diagnosis phase is decided
based on the experience of the experts’
team.
In Italy, published in 2004, UNI
11119: 2004 Italian Standard, Cultural Heritage - Wooden objects - Structural systems - In-situ inspection for
the identification of wooden elements
(Cultural Heritage - Wooden artefacts
- On site inspections for the diagnosis
of wooden elements) is developed as a
guideline, particularly, to eliminate lacking and missing issues of inspection of
wooden structures and preparation of
explanatory reports (UNI 11119: 2004).
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çalışma gerektiriyorsa, değerlendirme ve
uygulama aşamasını da kapsayan, UNI
11138:2004 (Cultural Heritage - Wooden artefacts - Load bearing structures
of buildings - Criteria for the preliminary evaluation, design and execution of
works) standardı ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. UNI 11119:2004 Standardı;
her bir ahşap taşıyıcı elemanın sistem
bütünündeki davranışı ve mekanik performansının incelenmesi için aşağıdaki
çalışmaları tavsiye etmektedir:
Ahşabın türü
Ahşabın nem oranı
Biyolojik risk sınıfı (UNI EN 335-1
and UNI EN 335-2 standartlarına göre)
Elemanın geometrisi ve morfolojisi,
bozulma düzeyi, çürüme ve olası hasar
Kritik bölge ve kesitlerin durumu,
biçimi ve boyutları
Her kritik bölge ya da elemanın tamamı için dayanım derecelendirmesi.
Aşağıda, tespit ve teşhis aşamasında
yapılan çalışmalara iki özet örnek verilmiştir.

a) Örnek 1
Marmaray Projesi BC1 Sözleşmesi Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi, Tünelleri
ve İstasyonları kapsamında, Yedikule,
Fatih, İstanbul, İmrahor Mah. İstasyon
Cad. No:39, 2 Parsel, 1258 Ada, 325 Pafta, adresinde bulunan taşınmaz ile ilgili
Teknik İnceleme ve Değerlendirme Raporu çalışması kapsamında yapılan tespitler ve teşhis aşağıda özetlenmiştir.
Tespitler
Güney cephesi ahşap kaplıdır.
Kuzey cephesi teneke kaplıdır.
Duvar iç yüzeyleri bağdadi sıvalıdır.
Çatı, ahşap taşıyıcı sistem ve kiremit kaplıdır.
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In addition, this standard; has been
prepared in accordance with the UNI
11138: 2004 standard, including the assessment and implementation phase, if
a further study is required, in accordance with the standard of the pre-assessment, design and application works.
UNI 11119: 2004 Standard; is recommended for inspection of behavioral and
mechanical performance of each wooden structural element within the whole
building by the studies listed below.
The type of the wood
The wetness percentage of the
wood
Biological risk level (in accordance
with UNI EN 335-1 and UNI EN 335-2)
The geometry, morphology, deterioration level, decay and possible damage
Critical parts and behavior, form
and sizes
Capacity grading for each critical
part or for the whole element
Below, a brief of two examples of determination and diagnosis are given.

a) Example 1
Brief information of the findings and
diagnosis made within the scope of the
Technical Investigation and Evaluation
Report of a building located at Yedikule, Fatih, Istanbul, İmrahor District,
İstasyon Street, No: 39, 2 Parcel, 1258
Island, 325 Plate; Marmaray Project BC1
contract Railway Bosporus tube Transit,
Tunnels and Stations is given below.
Site inspection, observations
South façade is coated by wood
North façade is coated by metal
sheets
Internal side of the walls are plas-
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Yapı özgünlüğü, görece korunmuştur.
Yatay dereleri ve yağmur iniş boruları pvc dere ve borular ile değiştirilmiştir.
Teşhis ve müdahale kararları
Ahşap kaplama, doğramalar ve metal parmaklıklarda malzeme bozulmaları
onarılmalıdır.
Onarım kontrol edilmeli, yeni işlev
yüklenmemelidir.
Komşu bina ile ayrılma (5 cm) nedeni belirlenmeli ve kontrol altına alınmalıdır.
Subasman seviyesindeki tuğla örgüde tuğla kayıpları ve harç boşalmaları
onarılmalıdır.
Kârgir bodrumda olan aşırı nem sorunu çözülmelidir.
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b) Örnek 2
Beykoz, İstanbul, Yalıköy Mahallesi,
Meydan Sk. 70 Pafta, 459 Ada, 4 Parsel adresinde bulunan taşınmaz ile ilgili
Teknik İnceleme ve Değerlendirme Raporu çalışması kapsamında yapılan tespitler ve teşhis aşağıda özetlenmiştir.
Tespitler
Yapının tüm cephelerinde; özgün
olan ahşap kaplama eksikleri, teneke
kaplamalar ile tamamlanmıştır.
Güneydoğu cephesinde; cephe
malzemesi kaybı ve düşeyden şaşma
gözlenmiştir.
Özgün ahşap doğramalar PVC
doğrama ile değiştirilmiştir.
Çatı hasarı nedeniyle yapı yağmur
suyu etkisine karşı açık kalmış ve tüm
tavanlarda kısmi çökmeler meydana
gelmiştir.
Cephe kaplamalarının bazı bölümleri yok olmuş, iç sıvalar dökülmüş sadece bağdadi lataları kalmıştır.

tered with bağdadi
The roof structure is wooden frame
and is covered by tiles
The originality of the building relatively is protected
Horizontal and vertical rainwater
pipes are renovated by PVS material
Diagnosis and intervention decisions
Deterioration of materials in wooden veneers, joinery and metal bars need
to be repaired
Repair works must be controlled,
new function would not be allowed
The cause of deflection form the adjacent building (5cm) needs to be determined and to get under control
Loss of bricks and mortar on the
plinth need to be repaired
Humidity problems in the basement need to be solved

b) Example 2
The findings and diagnosis made within
the scope of the Technical Investigation
and Evaluation Report of a building located at Beykoz, Istanbul, Yalıköy District, Meydan Street, 70 Plate, 459 Islands, 4 Parcels are summarized below.
Site inspection, observations
All the missing wooden coatings on
the façade are completed by the metal
sheets.
Loss of material and vertical deflection on the South – East facade are
observed.
Original wooden joineries are
changed with PVC material.
Due to the roof damage interior
part of the building had been affected by
the rainwater. and resulted with partial
deflection of the ceilings.
Partially façade coatings are lost,
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Teşhis ve müdahale kararları
Çatı ve bina ahşap taşıyıcı sisteminde yer yer çürüme, mantar oluşumu
ve kesit kaybı, çökme gibi problemlerle
birlikte, taşıyıcı sistem kurgusunda süreksizlikler meydana gelmiştir. Mevcut
hali ile taşıyıcı sistem açısından güvenli
değildir.
Yapı, askıya alınarak taşıyıcı sistem
elemanları yenilenebilir.
Yukarıda verilen örneklerde olduğu
gibi geleneksel ahşap karkas yapılarda,
teşhis ve müdahale kararları için yapısal inceleme yapılırken öncelikle gözleme dayalı inceleme ile yapının genel
durumu değerlendirilir. Bu tür tespit
çalışmalarında genel yönetmelik ve kurallar olmadığı için uzmanlar ekibinin
deneyimi ve kararları oldukça önemlidir. Her yapının incelemesi kendine has
özellikler taşımakla birlikte genel olarak
değerlendirilmesi gereken yapı eleman
ve bölümleri ile dikkat edilecek hususlar
şöyle sıralanabilir:
Taşıyıcı elemanların bozulma durumunun incelenmesi ve kesit kayıpları
olup olmadığının araştırılması,
Binada düşeyden ayrılma olup olmadığının araştırılması,
Çatıda hasar olup olmadığının araştırılması,
Cephe kaplamalarında hasar olup
olmadığının araştırılması,
Su sorunlarının genel olarak araştırılması,
Varsa, ekler ve müdahalelerin incelenmesi, kullanılan malzemelerin ahşap
ile uyumunun araştırılması,
Yapı ekleri varsa, ana sisteme getirdiği yükün araştırılması,
Kimyasal bozulmayı hızlandıracak
çimento vb. malzeme kullanımının var-
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internal plasters are felt down and only
laths are sustained.
Diagnosis and intervention decisions
Together with decay, fungus formation, reduction of bearing capacity,
deflection and partial collapses of the
roof and wooden frame elements discontinuities of structural system have
occurred. The building is unsafe with its
current state of the structural system.
Shoring could be made to remove
and renew the structural system elements of the building
As in the examples given above; to
implement structural investigation; inspection, diagnosis and intervention
decisions are carried out firstly by visual
observation in order to get overall information about the structure and the
current state of the building. Experiences and decisions of the team of experts
are very important, since there are no
general rules and regulations in such inspection works. Although each structure
with its unique characteristic needs to be
investigated individually general issues
need to be carried out are as follows:
Investigation of deterioration grade
and loss of bearing capacity of the structural elements.
Investigation of vertical deflection
of the building.
Investigation roof damage state.
Investigation of water problems.
Investigation of intervention and
annexes and their compatibility with the
existing wooden material and technique.
If there are, the relation of basement with the main structure and their
material decay and deterioration.
Investigation of interaction of the
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Şekil 13: Bina
onarım ve yenileme
çalışması Odunpazarı/ Figure
13: Damages due
to improper material
choice

Şekil 14: Sokak
sağlamlaştırma
çalışması Odunpazarı/Figure
14: Damages due to
biological effects
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lığının araştırılması,
Katlarda, yatayda deformasyon
olup olmadığının araştırılması,
Varsa, bodrum katların üst yapı ile
ilişkisi ve malzeme bozulmalarının incelenmesi,
Yeraltı ve zemin sularının yapı ile
etkileşiminin incelenmesi vb.

4.2 Müdahale
Müdahale çalışmaları, 1999 ICOMOS
Bildirgesi’nde; geleneksel yöntem, geri
dönüşümlü teknoloji, gelecek müdahaleye açık uygulama ve yapı bünyesindeki izlere ulaşılabilir uygulama olmak
üzere açıkça belirtilmiştir (ICOMOS,
1999). Bu ilkeler doğrultusunda, yapının

building with underground and ground
water etc.

4.2 Intervention
Intervention studies are declared in 1999
ICOMOS Declaration as necessity of
being done by the traditional method,
the reversible technology, the open application to the future intervention, and
the application that can be traced within
the structure (ICOMOS, 1999). In line
with these principles, depending on the
structure or the state of the building element; repair, restoration, façade restoration, re-functioning, consolidation are
implemented within the scope of the intervention (Figure 13-15).
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Şekil 15: Yeniden işlevlendirme, Odunpazarı Bld. Koruma Birimi binası/ Figure15: Deterioration and damage
due to rainwater effect, Şekil 16: Uzman müdahalesi (Cruz vd, 2013)/ Figure16: Determination and rehabilitation
of traditional wooden framed structures

ya da yapı elemanının durumuna bağlı
olarak; basit onarım, restorasyon, sokak
sağlamlaştırma, yeniden işlevlendirme,
sağlamlaştırma gibi uygulamalar müdahale kapsamında yapılmaktadır (Şekil
13 – 15).
Bazı durumlarda, onarım ve/veya yenileme çalışması başlayana kadar binada oluşan hasarların göçme durumuna
geçişini engellemek için destekleme /
payandalama yapılması gerekmektedir.
Yapılan destekleme uzman tarafından
yapılmalı (Şekil 16) ya da uzman görüşü
alınmalıdır. Aksi durumda yapısal olarak işlevi olmayan ya da yapıya olumsuz
etkisi olan bir müdahale haline gelebilmektedir (Şekil 17).
Tüm yapılarda olduğu gibi geleneksel ahşap karkas yapılarda da müdahale
kararları; rutin bakım, onarım ve restorasyon sonrası müdahale ya da onarım
ve restorasyon öncesi müdahale kararları biçiminde olabilmektedir. Hangi
aşamaya ait müdahale olduğuna bağlı
olarak verilecek kararlar değişmekle birlikte tüm kararlarda yapının özgünlük

In some cases, shoring must be done
to prevent the damage to the building
from being collapsed until the repair and/
or renovation work begins. The shoring
should be done by a specialist (Figure 16)
or based on an expert opinion. Otherwise, it may become an intervention that
is structurally ineffective or has a negative
effect on the structure (Figure 17).
As in all structures, intervention decisions for traditional wooden framed
structures are made as routine maintenance, intervention after repair and
restoration or intervention before repair
and restoration. It is important to note
that although the decisions to be made
vary depending on which stage of the
intervention is going to be done; in all
decisions protection of the originality of
the building and its values, compatibility of selected materials and technology
and the structure of the building itself,
scientific approaches need to be used.

4.3 Repair and Renovation
Repair and renovation works are explained obviously in the 1999 ICOMOS
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Şekil 17: Mal sahibi müdahalesi/ Figure 17: Repair and renovation of a building in Odunpazarı
Şekil 18: Ahşap makasta onarım çalışması/ Figure 18: Façade restoration works in Odunpazarı
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değerinin korunması, seçilen malzeme
ve teknolojinin yapı ve yapım sistemi
ile uyumlu olması, müdahale yapılırsa
bilimsel yöntemlere dayanması hususlarına dikkat edilmesi oldukça önemlidir.

4.3 Onarım ve Yenileme
Onarım ve yenileme çalışmaları, 1999
ICOMOS Bildirgesi’nde; yeni ahşapta,
aynı tür veya daha iyi kalite ağaç kullanılması, kısmi yenilemede geçme tekniği uygulanması, yeni öğelerin ayırt edici
olması, yeni öğelerin daha sonra fark
edilmesi için işaretlenmesi olmak üzere
açıkça belirtilmiştir (ICOMOS, 1999). Bu
ilkeler doğrultusunda, yapının ya da yapı
elemanının durumuna bağlı olarak; hasar gören yapı elemanı onarılabilir ya da
yenisi ile değiştirilebilir. Onarım, yerinde ya da elemanın sökülerek laboratuvar ortamında işlem görmesi biçiminde
gerçekleştirilebilir. Yapı askıya alınarak
karkas sisteminde ve diğer ahşap taşıyıcı
elemanlarda onarım ya da yenileme yapılabilir. Açık alanlardaki ahşaplar peri-

Declaration; the use of the same kind
or better quality wood, the application
of renewal technique, the discrimination of new items, the marking of new
items for later recognition (ICOMOS,
1999). In line with these principles, depending on the structure or the state
of the building element; the damaged
one may be repaired or replaced with a
new one. The repair can be carried out
in situ or in the form of dismantling and
processing in the laboratory. The structure can be suspended by the shoring
system to be repaired or renewed as a
whole or partially as works on structural frame elements. Wooden parts open
to the weather and climate conditions
can be used for many years with periodic maintenance.
Figure 18 shows a traditional wooden truss element carried to the laboratory to perform the structural capacity
tests and material repairs and restoration in parts where bearing capacity is
lost (Aveiro University, Portugal, 2010).
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yodik bakım ile uzun yıllar kullanılabilir.
Şekil 18, geleneksel bir ahşap kafes
elemanının laboratuvar ortamında dayanım testleri yapılarak, malzeme onarımı ve taşıma gücünü kaybeden kısımlarda yenileme çalışmasını göstermektedir
(Aveiro Üniversitesi, Portekiz, 2010).
Genel olarak geleneksel ahşap karkas yapılarda onarım ve yenileme çalışmaları diğer miras yapılarına göre, görece, daha kolaydır. Ahşap malzeme hafif
olması ve yerinde müdahale ya da kısmi
ya da tümüyle parçanın alınıp laboratuvar ortamında onarılması ya da değiştirilmesine elverişli olması bakımından
avantajlıdır. Ahşap karkas yapı askıya
alınarak gerekli müdahaleler yapıya zarar vermeden yapılabilmektedir.

5. Geleneksel Ahşap Yapılarda
Müdahale Yöntemleri ve
İyileştirme Yaklaşımları
Tüm miras yapılarında olduğu gibi, geleneksel ahşap karkas yapılarda da iyileştirme amaçlı yapılan müdahalelerde, nitel ve nicel bilgiler kullanılmakta ve her
yöntemin özelliğine göre farklı yaklaşım
ve kabuller ile çalışılmaktadır. Sonuç kararı ise gerek nicel gerekse nitel sonuçların ve yaklaşımların ortak bir müdahale
kararı biçimindedir. Geleneksel yapılarda, sözü edilen yaklaşımlardan ortak bir
sonuç çıkarılması, standart ya da şartnameler olmadığı için oldukça güçtür.
Müdahale yöntemi ve iyileştirme
yaklaşımlarında her ne kadar ortak bir
standart olmasa da kabul gören yaklaşım; çok disiplinli bir ekip çalışması ve
uzmanların bilgi ve tecrübesine dayalı
“açıklama raporunun” hazırlanması ve
alınan karar ile gerekçelerinin burada
açıklanmasıdır (ISCARSAH, 2003).
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In general, the repair and renovation work on traditional wooden
framed structures is easier compared to
other heritage constructions. The wood
material is advantageous because of
its lightweight and being suitable for
in situ intervention or partial or complete transfer to the laboratory for repair work. Wooden framed structure
can be suspended by shoring and being
repaired or intervened without damage
the whole structure.

5. Intervention Techniques of
Traditional Wooden Structures
and Recovery Approaches
As in all heritage buildings, in traditional wooden framed structures, qualitative and quantitative approach is used
for interventions, and in accordance
with its characteristics different approaches and assumptions are made in
each method. The decision to conclude
is both a quantitative and qualitative
outcome and a common intervention
decision of these approaches. It is quite
difficult to make a common conclusion
from the approaches mentioned in traditional structures, since there is not
any general standard or specification.
Although there is not a common
standard in the intervention method and recovery works, the accepted
approach is; a multidisciplinary team
work and the preparation of an “explanatory report” where the reasons of
the decisions are explained based on
the knowledge and experience of the
experts. (ISCARSAH, 2003).
In general, the approaches of recovery in traditional wooden structures
are: material restoration, structural repair and / or renovation and consol-
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Geleneksel ahşap yapılarda iyileştirme yaklaşımları genel olarak; malzeme
restorasyonu, yapı elemanı onarım ve /
veya yenilemesi ve sağlamlaştırma olarak sınıflandırılabilir. Malzeme restorasyonu çalışmaları; boya sökme, mekanik
yöntem, ısı yöntemi, kimyasal yöntem
ve kumlama işlemlerinden biri ile gerçekleştirilebilir. Yapı elemanı onarımı
ve / veya yenilemesi; parça değiştirme/
ekleme ve tüm elemanı değiştirme işlemlerinden biri ile gerçekleştirilebilir.
Sağlamlaştırma da daldırma, fırça ile
sürme ve enjeksiyon işlemlerinden biri
ile gerçekleştirilebilir (KUDEB, 2009).
Bu işlemlerin seçiminde, yapı elemanı
ya da yapının durumuna bağlı olarak
en basitten karmaşık olana doğru tercih
yapılması tavsiye edilmektedir. Özellikle elemanın yenilenmesi söz konusu ise
mutlaka değişen kısım ya da elemanın
yeni olduğuna dair bir işaret bırakılması,
sonraki çalışmalar için ayırt edici nitelikte olması koruma çalışmaları için oldukça önemlidir.
İyileştirme yaklaşımları arasında en
önemli adımlardan biri malzemenin korunmasıdır. Malzeme bozulmalarına
mahal vermeden koruma gerçekleşirse
daha ileri düzey çalışmalara gereksinim
kalmayarak, ahşap uzun yıllar korunabilecektir. Malzeme korumasında; bünyesel koruma, kimyasal koruma ve yangın
geciktiriciler kullanılmaktadır (KUDEB,
2009). Ahşabın, uygulamada kuru tutulması bünyesel koruma açısından oldukça
önemlidir. Ahşabın bünyesine su alması ve nemli ortamın oluşması bozulma
sürecini hızlandıran temel etkenlerden
biridir. Islak ya da nemli ahşap biyolojik
organizmalara yaşam alanı oluşturarak
malzeme bozulmasına uğramaktadır.

idation. Material restoration studies
are in form of paint removal, mechanical method, heating method, chemical method and sanding. Repair and /
or replacement of structural elements
are in form of removal / adding part
and replacement of the whole element.
Strengthening can also be achieved by
one of the following methods as dipping, brushing and injection (KUDEB,
2009). For the selection of intervention
technique it is advised to start with the
simple and proceed to the complicated
one if it is necessary. Particularly in the
case of renewal of an element, it is very
important to leave a mark indicating
that the part or element is new, which
is indistinguishable for future works.
One of the most important steps
in the recovery and intervention approaches is the protection of the material. If protection is achieved without
causing material deterioration, wood
can be preserved for many years without the need for further work. In material protection; inherent protection,
chemical protection and fire retardants
are used (KUDEB, 2009). To keep dry
the wood in construction works is very
important in terms of inherent protection of the material. The intake of water
into the wood and the formation of a
moist environment is one of the main
factors accelerating the deterioration
process. Wet or damp wood is subject
to material deterioration by creating
living space for biological organisms. In
addition, when a non-dried wood material is applied to a structure, the wood
element deforms because the drying
process will continue after the application, and there are problems with
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Ayrıca, bünye suyu kurutulmayan ahşap
yapıda uygulandığında kuruma süreci
uygulamanın ardından devam edeceği
için ahşap eleman deforme olmakta ve
uygulama sonrası detaylar ve kullanım
ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Ahşap
malzeme ve elemanlarda korumaya ilişkin diğer bir uygulama yangın geciktiricilerin kullanılmasıdır. Bilindiği üzere
hiçbir malzeme yanmaz değildir, ahşap
ise yangın dayanımı oldukça düşük ve
kolay tutuşabilen nitelik taşımaktadır.
Bu nedenle ahşap malzemede tutuşma
süresinin olabildiğince uzatılması için
yangın geciktiricilerin kullanılması oldukça önemlidir.

6. Sonuçlar
Özellikle sivil mimarlık örneklerinde
geleneksel yapıların büyük bir bölümünü oluşturan ve bulunduğu coğrafyaya
bağlı olarak uygulama biçimleri çeşitlilik gösteren ahşap karkas yapılar kültür
mirasının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Geleneksel ahşap karkas
yapılarda bozulma nedenleri, bozulma
türleri yaygın olarak incelenen konular
olmakla birlikte ahşap yapılarda meydana gelen hasarlara ilişkin çalışmalar
sınırlıdır. Bu çalışma, geleneksel ahşap
karkas yapım sistemlerinde meydana
gelen hasar türlerini incelemektedir.
Çalışma kapsamında; öncelikle geleneksel ahşap yapım sistemlerinde
hasara neden olan faktörler kaynağına
göre sınıflandırılmış ve hasar türleri
ortaya konulmuştur. Hasar mekanizmasını başlatan ana unsurlar; malzeme bozulması, mukavemet azalması ve
taşıma gücünün yitirilmesi olarak ele
alınmıştır. Buna göre; yapısal ve yapısal
olmayan elemanlarda meydana gelen
hasarlar, deprem nedeniyle oluşan ha-
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details and usage after application. Another application related to protection
of wood materials and elements is the
use of fire retardants. As it is known,
none of the materials are combustible,
and wood has a very low fire resistance
and is easily flammable. For this reason, it is very important to use fire retardants to extend the ignition time as
long as possible in wooden materials.

6. Results
Traditional wooden framed structures
constitute an important part of the cultural heritage which form a large part
of traditional buildings, particularly
civil architecture examples and vary
in their application depending on the
geography they are located. Although
the causes and types of deterioration in
traditional wooden framed structures
is the extent topic studies about damage to wooden structures are limited.
This study examines the types of damage that occur in traditional wooden
framed construction systems.
Within the scope of this study; the
factors causing the damage in traditional wooden building systems are
classified according to their source and
the types of damage are presented. The
main effects that initiated the damage
mechanism are; material degradation,
reduction of strength, and loss of bearing capacity. According to this; damage
types of structural and non-structural elements are classified in two main
groups as damages due to earthquakes
and damages due to material deterioration. Especially, damages to posts,
diagonals, beams, joists and roof elements are examined by focusing on
their effect on the whole building be-

135

2 0 1 7

136

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 5

sarlar ve malzeme bozulmalarına bağlı
hasarlar olmak üzere iki ana grupta ele
alınmıştır. Özellikle yapısal hasara neden olan; dikmeler, payandalar, taban
kirişleri, döşeme kirişleri ve çatı elemanlarında meydana gelen hasarların
üzerinde durularak yapı bütününde
meydana gelebilecek yapısal hasar etkisi incelenmiştir. Yapılan incelemelere
göre, hasar mekanizmasını tetikleyen
unsurların başında ihmal ve bakımsızlık ile hatalı müdahale geldiği açıkça
görülmüştür.
Sınıflandırılan hasar türleri yapı örnekleri ile incelenmiş; hasarların önlenmesi, hasarlı yapılarda iyileştirme
yöntemleri değerlendirilerek; araştırma, teşhis ve müdahale kararları ilişkisi
irdelenmiştir. Buna göre, tespit, teşhis
ve müdahale yöntemi kararları çalışmalarında çok disiplinli bir ekip gerektiği
ve yöntem seçiminde basitten karmaşık
olana doğru tercih yapılması gerektiği
görülmüştür. Her yapı, kendi özelinde
değerlendirme gerektirmektedir. Genel
geçer bir yöntem ortaya koymak olanaklı değildir.
Sonuç olarak; hasar mekanizması
oluşumunu önleyecek çalışmaların başında doğru bakım ve detay tasarımının
geldiği, ayrıca bakımsızlık ve ani yük
veya fiziksel durum değişimi gibi etkilerin ahşap malzeme için en önemli
bozulma ve hasar nedenlerinden olduğu açıktır. Geleneksel ahşap karkas yapılarda deprem yükleri altında oluşan
hasarların temel nedeni deprem öncesi
başlamış olan malzeme bozulması sürecidir. Yapısal olarak iyi durumda olan
ve karkasta yük aktarımının sürekliliği
sağlanmış olan yapılarda hasar oluşumunun pek rastlanmadığı tespiti yapıl-

havior. According to the studies done,
it is obvious that the main triggers of
the damage mechanisms are negligence and improper intervention.
Classified damage types are examined with building examples; prevention of damage, recovery methods in
damaged structures are evaluated by
studying of relation between research,
diagnosis and intervention decisions.
According to this, it is seen that a multi-disciplinary team is needed in the
work of determinations, diagnosis and
intervention method decisions and that
the choice of method should be made
from simple to complex ones. Each
structure requires evaluation in its own
particularity. It is not possible to propose a common method.
As a result; it is obvious that the
proper maintenance and detail design
to prevent the formation of the damage mechanism are the initial works,
furthermore the effects of lack of care
and sudden load or change of physical
condition, are among the most important causes of deterioration and damage to the wood material. The main
reason for the damages that occur
under earthquake loads in traditional
wooden framed structures is the deterioration of the material which started
before the earthquake. It has been determined that there is not much occurrence of damage in the structures that
are in good condition and the continuity of the load transfer elements of the
wooden frame has been ensured. For
this reason, maintenance of the wood,
proper detail design and proper wooden material selection are very important.
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mıştır. Bu nedenle ahşapların bakımı,
doğru detay tasarımı ve doğru ahşap
cinsi seçimi oldukça önemlidir.
Bozulma sürecini hızlandıran en
önemli etkenlerden biri su ve nem olduğu için, özellikle, dolgusuz ahşap karkas
yapılarda, ahşap cephe kaplamalarının
düzenli bir biçimde boyalarının yenilenmesi ve birleşim detaylarının kontrol
edilmesi en önemli bakım işlerindendir.
Varsa su sızıntıları ivedilikle gerekli bakım ve tadilat yapılmalıdır. Öncelikle
suyun kaynağı doğru tespit edilmelidir.
Geleneksel ahşap yapım sistemlerinde ahşap karkası oluşturan ahşap
elemanlar herhangi bir bozulmaya uğramadıysa yapısal hasar pek oluşmaz.
Bu nedenle ahşapların bakımı, doğru
detay tasarımı ve doğru ahşap cinsi seçimi oldukça önemlidir.
Kârgir dolgulu geleneksel ahşap karkas yapım sitemi dünyada pek çok ülkede kullanılan bir yöntemdir. Deprem
yükleri altında ahşabın deformasyon kabiliyeti ve bu sayede enerji yutma kapasitesi ve kârgir dolgunun karkas sistemi
yapısal açıdan desteklemesi, bu yapıları
deprem dayanımı bakımından oldukça
önemli kılmaktadır (Langenbach, 2015;
Pinto vd., 2015).

2 0 1 7

One of the most important factors
accelerating the deterioration process is water and humidity, therefore,
especially in infilled wooden framed
structures, regular maintenance of the
wooden façade coatings and control
of the connection details are the most
important maintenance works. Water
leaks should be prevented and renovated if there are. First, the water source
must be correctly identified.
In traditional wooden construction systems, if the wooden elements
forming the wooden frame are not deteriorated structural damage is not expected. For this reason, the care of the
wood, the proper detail design and selection of the proper wood species are
very important.
The traditional wooden framed construction system with masonry infill is a
method used in many countries around
the world. The ability of the wood to
deform under earthquake loads, and
its energy absorption capacity and
structural support of the frame system,
make these structures very important
in earthquake resistance (Langenbach,
2015; Pinto et al., 2015).
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Ahşap ve Deprem: Eski Hikaye
Timber and Earthquake: The Same Old Story
Francesca Brancaccio*

Bu makalede, ahşap ile binalar arasındaki ilişkileri ele alacağız ve ahşap bina
sistemleri ile depremden korunma arasındaki bağlantıyı irdeleyeceğiz. Bu nedenle anahtar kelimeler ahşap, binalar
ve deprem olacaktır. Ahşabın bir nevi
antisismik strateji olarak kullanıldığı
eski binalarda belli bir örnek olay incelemesi sunarak bu anahtar kelimeleri
takip edeceğiz.
Örnek olay incelemesinde, İtalya’nın
Napoli kentinde, şimdilerde modern sanat müzesi halini alan ve antik bir miras olan Palazzo Caracciolo di Avellino
Sarayı’nın sismik riskinin azaltılması ve
restorasyonu ele alınmaktadır.
Depremler her an her yerde meydana gelebilir ve önlenemez, fakat dünyadaki pek çok deprem bölgesinde, ülkenin bina geleneğinin bir parçası olan
antisismik yapılar, geçmişten bu yana
depremlerin binalar üzerindeki etkisini
azaltmayı amaçlamaktadır.
Binalar depremlerde ciddi hasar görebilir, binaların hasar görmesini önlemek ise; bina kültürü ve bilgisi doğrultusunda oldukça basittir. Deprem
dayanımı; binanın tasarımı ve kullanılan materyaller ile bağlantılıdır. Her
ikisi de depremin binanın temellerine
uyguladığı yatay kuvvete dayanabilmelidir. Titreşimler temel üzerine tek
yönlü yük bindirir ve bu da binanın geri
kalanına sarsıntı olarak yansır.
*

In this paper we will deal with some of
the relationships that can exist between
timber and buildings, and we will face
the link that some building systems in
timber could have with the protection
from earthquakes.
Timber, buildings and earthquake
will therefore be the keywords.
We will follow these keywords,
showing a specific case study - among
the same old stories of buildings, in
which timber is somehow used as anti-seismic strategy.
The case study deals with the restoration and the mitigation of seismic risk of
an ancient heritage palace in the city of
Naples, in Italy, the residential Palazzo
Caracciolo di Avellino, now becoming a
contemporary art museum.
Earthquakes can happen anywhere,
any time, they can’t be prevented, but in
most Earthquake Zone in the world the
matter of having anti-seismic structures,
belongs to the building tradition of the
country, aiming – even in the past - to
reduce the effects of earthquakes on
buildings.
It is known that buildings might be
seriously damaged by earthquakes and
building damage avoidance is quite a
simple concept, traditionally experimented in building culture and knowledge.
Earthquake resistance is linked to the
design of the building and to the employ
of materials.

Francesca Brancaccio, Dr. Mimar, Mimarlık Tarihçisi/Ph.D. History of Architecture
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Geleneksel temeller, çatı, zemin
ve duvarlar olmak üzere ilave ağırlık
yüklerini alacak şekilde tasarlanmıştır;
böylece temel üzerine gelen ağırlık daima sabit kalacak ve temel, ilgili yapıdaki ağırlığı alacak şekilde tasarlanmış
olacaktır.
Daha eski binalarda, ilave katlar
eklendiğinde ya da daha ağır duvarlar
veya çatı yapıları oluşturulduğunda ve
orijinal binaya yönelik olarak tasarlanmış olan temellerin ekstra ilave yükleri
karşılayacak şekilde güçlendirilmemesi
durumunda sorunlar ortaya çıkabilir.
Statik koşullar altında bir ev ya da
bina inşa etmek veya bunları deprem
hasar azaltma ya da sismik tehlike düzenlemesi ile iyileştirmek için, tasarım
ve malzemeler deprem sırasında oluşabilecek dinamik ivmelenmeye karşı
dayanıklı olmalıdır. Binalar, deprem
kaynaklı titreşimler sönümlenip azalacak şekilde tasarlanmalı ya da güçlendirilmelidir.
Depremlerde en ölümcül yaralanmalara neden olan yapı tipi, esnek olmayan ve sarsıntı esnasında çökme ihtimali olan güçlendirilmemiş tuğla, taş
ya da beton binalardır. Depreme en dayanıklı konut tipi de temele bağlı olan
ve kalın kontrplak ile kaplanmış alçak
ahşap yapılardır.
Deprem riski yüksek bölgelerdeki
birçok ülkenin geleneksel mimarisinin
bir kısmında, ahşap binalar da dahil olmak üzere sarsıntıya dayanıklı tasarım
farklı biçimlerde kullanılmaktadır.
Ahşap iskelet, deprem koşullarında
hiç şüphesiz en güvenli ve en dayanıklı
yapı türü olarak görülmektedir. Hafiftir
ve sahip olduğu depreme dayanıklı yapının bir parçası olarak mevcut olan ya-

They both must be able to withstand the horizontal forces inflicted on
the foundations of the building by an
Earthquake. The tremors inflict sideways loadings to the foundation and this
transfers to the rest of the building in a
shaking motion.
Traditional foundations are designed
to take the imposed loads of weight, being roof, floors and walls, so the weight
pressing down on the foundation will always be constant and the foundation will
have been designed to take the weight of
the respective structure.
In older buildings, problems might
occur when extra floors are added or
heavier walls or roof structures are installed and the foundations designed for
the original building are not reinforced to
accommodate the extra imposed loads.
In order to construct a house or
building under static conditions, or to restore it by Earthquake Hazard Mitigation
or seismic hazard adjustment, the design
and the materials must take care of withstanding the dynamic acceleration that
can occur during an earthquake. Buildings must be designed or strengthened
so that vibrations arising from earthquakes are damped and not amplified.
The type of construction that causes
the most fatal injuries in earthquakes is
unreinforced brick, stone, or concrete
buildings that tend not to be flexible
and to collapse when shaken. The most
earthquake-resistant type of home is a
low wooden structure that is anchored to
its foundation and sheathed with thick
plywood.
Some of the traditional architecture
of many countries in areas of high earthquake risk approximates - in different
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Şekil 1: Deprem zonu ve geleneksel anti- sismik yapılar/ Figure 1: Earthquake zone and traditional antiseismic structures

Şekil 2: Yerel
sismik kültür
ve geleneksel
ahşap yapılar
Figure 2: Local
seismic culture
and traditional
timber
structures
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Figure 3: Case Study: Palazzo Caracciolo Di Avellino, Naples
Şekil 3: Pallazzo Caracciolo Di Avellino’da yürütülen örnek çalışma, Napoli
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nal destek sayesinde, deprem sırasında
oluşan yatay kuvvete dayanabilir. Beton
ve taş binaların aksine, ahşap esner ve
orijinal şeklini alır.
Ahşap yapıların nispeten iyi olan
performansı genellikle aşağıdaki özelliklere bağlıdır:
Hafif: Ahşap iskeletli binalar, ağırlık
ile orantılı olarak sismik kuvveti azaltarak hafif olmaya meyillidir.
Esnek bağlantılar: İskelet elemanlarındaki, perde duvarlardaki ve ahşap
iskelet konstrüksiyon diyaframlarındaki birden fazla çivili bağlantı, esneklik
sağlar (ani gevrek kırılma olmadan esneme ve yer değiştirme kabiliyeti).
Artık yük yolları: Ahşap iskelet binalar, genellikle sismik kuvvetlere karşı
birden fazla artık yük yolu direnci sağlayan çok sayıda bağlama elemanı ve
bağlantı ile tutturulmuş yinelemeli iskeletlerden oluşmaktadır. Ayrıca, kontrplak
ya da yönlendirilmiş yonga levha (OSB)
gibi yapısal paneller, kereste zemin, çatı
ve duvar iskeletine düzgün bir şekilde
tutturulduklarında, bu kuvvetlere karşı
son derece dirençli diyaframlar ve perde
duvarlar oluştururlar.
Geçerli tüzük ve standartlara uygunluk: Ahşap iskelet binaların tasarı-

ways - shock-resistant design, including
wooden buildings.
Timber frame has been always considered without doubt the safest and
most durable form of construction in
earthquake conditions. It is lightweight
and can stand the horizontal forces imposed during an earthquake because it
has lateral bracing built in as part of its
earthquake resistant design. Timber will
flex and return to its original shape, unlike concrete and masonry buildings.
The relative good performance of
wood buildings is often attributed to the
following characteristics:
Lightweight: Wood-frame buildings
tend to be lightweight, reducing seismic
forces, which are proportional to weight;
Ductile
connections:
Multiple
nailed connections in framing members,
shear walls and diaphragms of woodframe construction exhibit ductile behavior (the ability to yield and displace
without sudden brittle fracture)
Redundant load paths: Wood frame
buildings tend to be comprised of repetitive framing attached with numerous
fasteners and connections, which provide multiple and often redundant load
paths resistance to seismic forces. Fur-
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mı ve inşasına ilişkin tüzük ve standartlar, önceki deprem deneyimlerine ve
ilgili araştırmalara dayalı olarak gelişim
göstermiştir. Bu tüzükler ayrıca, yinelemeli ahşap iskeletin ara bağlantısına
yönelik minimum bağlantı koşullarını
da ortaya koymaktadır.
Genel olarak ahşap binaların sahip
olduğu yüksek performans, ahşabın
kendine has özelliklerinin yanı sıra pek
çok ahşap bazlı yapısal sistemin hafifliğine ve yüksek artıklığa da kısmen atfedilebilir. Yanal artıklık, ahşap yapıların
sismik performansında önemli bir rol
oynamaktadır.
Artık tasarım, binaya uygulanan yanal
yükü temel üzerine iletebilen daha fazla
sayıda paralel yük yolları sunacaktır.
Bağlantıların detaylandırılması çok
önemlidir, çünkü yapı ne kadar entegre
ve birbirine bağlı ise, o kadar yük dağılımı olasılığı mevcut olacaktır.
Binanın yapısal bütünlüğü, yük iletim yolundaki en zayıf bağlantı kadar
iyidir. Bununla birlikte, iyi performans
beklentileri, uygun tasarım, kaliteli işçilik ve doğru bakıma bağlıdır.
Ahşap konutların iki olumsuz sismik özelliğinden de bahsetmek gerekiyor: Öncelikle, nem miktarı arttıkça
ahşabın gücü azalır. Aynı zamanda böcek ve mantar oluşumuna karşı hassas
bir hale gelir ve bu da ahşabın direncini etkili bir şekilde yok edebilir. Buna
karşı koymak için, nemi dağıtmaya
ve böcekleri kaçırmaya yönelik uygun
detaylandırmalarla ahşabı iyileştirmek
gerekmektedir. İkinci olarak, depremlerin ardından yoğun hasara ve can
kaybına neden olan tahrip edici yangınlar meydana gelmektedir.
Bu konuyu ele alan pek çok çalışma-
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ther, when structural panels such as plywood or oriented strand board (OSB) are
properly attached to lumber floor, roof
and wall framing, they form diaphragms
and shear walls that are exceptional at
resisting these forces.
Compliance with applicable codes
and standards: Codes and standards
governing the design and construction
of wooden frame buildings have evolved
based on the experience from prior
earthquakes and related researches.
Codes als prescribe minimum fastening
requirements for the interconnection of
repetitive wood framing.
Satisfactory performance of timber
buildings, in general, can be partially
attributed to the material characteristics
of wood itself, and to the lightness and
high redundancy of most wood-based
structural systems. The lateral redundancy plays an important role in seismic
performance of timber structures.
A redundant design will almost certainly offer more parallel load paths that
can transmit the applied lateral loading
on the building down to the foundation.
The detailing of connections is very
important because the more integrated and interconnected the structure is,
the more load distribution possibilities
there are.
The building’s structural integrity is
only as good as the weakest link in the
load transmission path. Good performance expectations are, however, contingent on appropriate design, quality
workmanship and proper maintenance.
Two unfavourable seismic features
of timber housing should be mentioned:
First the strength of timber reduces
when its moisture content increases. It
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nın amacı, modern binaların pek çoğunun yıkılmasına yol açacak kadar güçlü
depremlerdeki performanslarını analiz
ederek, farklı ülkelerdeki geleneksel
ahşap iskelet evlerin deprem davranışlarını ve teknik özelliklerini belirleyerek, bunların korunmasına yönelik bir
kılavuz sunmaktır.
Bazı çalışmalarda, değişen yerleşim
modellerinin geleneksel yapı stoğu üzerindeki yıkıcı etkileri ele alınmış ve depremin geleneksel binalara verdiği hasar
incelenmiştir. Pek çoğunda, ahşap iskelet binaların depreme dayanıklılığını
artıran özelliklere yoğunlaşılmıştır.
Akdeniz havzasındaki pek çok ülkede bulunan taş dolgu yapıya sahip
ahşap iskeletler, hem sosyal hem de
ekonomik ihtiyaçlar nedeniyle ve bu
bölgelerde düzenli olarak meydana
gelen depremlerde oluşan yıkılmalara
karşı koruma sağlamak amacıyla yüzlerce yıl boyunca gelişim göstermiştir.
Kökeni Osmanlı İmparatorluğu’ndan öncesine dayanan geleneksel Türk
hımış (humus) ya da Bağdadi duvar
konstrüksiyonu, Orta Doğu ve güneydoğu Avrupa’da Keşmir ve Hindistan’a
kadar geniş bir kültürel etkiye sahiptir.
Bunlar, sömürge dönemi yapısının bir
karakteristiği olan ağır ahşap gergili
iskeletlerden balon iskelet yapıdaki hafif ahşap kullanımına geçiş yapmış on
dokuzuncu yüzyıl Amerikası’nın ahşap
iskelet yapısı ile de çok benzerlik göstermektedir.
Bu sistemler, yalnızca kültürel mirasın korunması için değil, aynı zamanda
çağdaş binalarda tehlikelerin azaltılmasına yönelik yaratıcı yaklaşımlar sunulması açısından da pek çok önemli
çalışmada analiz edilmiştir.

is also susceptible to insect and fungal
attack, and this can effectively destroy
its resistance. Timber treatment, combined with suitable detailing to dissipate
moisture and deter insects is needed to
counter. Second, devastating fires have
broken after earthquakes, causing extensive damages and loss of life.
The aim of many studies brought on
this subject is to establish the earthquake
behavior of traditional timber-framed
houses in many different countries and
their technical features to serve as a
guide in their conservation, by analyzing
their performance in earthquakes that
were severe enough to cause widespread
collapses of modern buildings.
Some studies discuss about the destructive effects of changing settlement
patterns on the traditional building
stock and explores earthquake damage
on traditional buildings. Most contributes insist on features that increase the
earthquake resistance of timber-framed
buildings.
The timber frame with masonry infill construction found in many of the
countries around the Mediterranean
basin, evolved over hundreds of years
in response to both social and economic
needs and to the protection against collapse in the earthquakes that regularly
strike these regions.
The traditional Turkish hımış (humush”) or Bağdadi wall construction,
dating from before the Ottoman Empire,
had a broad cultural influence over the
Middle East and southeastern Europe,
and till Kashmir and India. These types
are also remarkably close to American timber frame construction of the
mid-nineteenth century, passing from
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İstanbul’daki ahşap evlerin, 1509 yılında meydana gelen şiddetli depremin
ağırlıklı olarak taştan yapılmış binalarda büyük bir yıkıma yol açmasının ardından bir ferman ile zorunlu tutulduğu
rivayet edilmektedir.
Dolgu için taş yerine kullanılan ve
sağlam bir duvar oluşturmak amacıyla
genellikle içten ve dıştan sıvanmış olan
kısa ve sert ahşap parçaları bağdadinin karakteristik özellikleridir. Bağdadi
evler; hafif, depreme dayanıklı ve ekonomik yapıda olup, bu evlerde ahşabın
hazırlanması için sanayi tipi kereste
fabrikalarına ihtiyaç duyulmamıştır.
Bağdadi yüksek düzeyde çürüme ve
böcek saldırısına maruz kalırken, hımış
konstrüksiyonlardaki taş duvar dolgusu
genellikle daha kalıcı ve daha yüksek
kalitede bir dolgu malzemesi olarak görülmektedir.
Hımış konstrüksiyon, antik Roma’dan neredeyse günümüze dek
dünyanın birçok yerinde tarih boyunca
var olmuş ortak bir inşaat geleneğinde
ortaya çıkmış olan bir varyasyondur.
Hımışta kullanılan taş duvar, taşıyıcı taş duvarlardan çok farklıdır. Ahşap
iskelet, taş duvar dolgusu için teçhizat
sağlayan önemli bir elemandır. Kârgir
yapı genellikle sadece tuğladan ya da
kalın bir çamur veya kireç harcı içerisine
yerleştirilmiş ince bir moloz taş kaplamasından oluşmaktadır. Tuğla kullanılıyorsa, bunlar kimi zaman ön cephede
dekoratif bir desen oluşturacak şekilde
açılı olarak yerleştirilir (Şekil 10 ve 11).
Hafif ahşap ve tuğla dolgu, yalnızca 10
ila 12 cm (4 ila 5 inç) kalınlığında olan,
deprem sırasında güvenlik açısından
son derece yetersiz ve ağır gibi duran,
yalnızca hafifçe birbirine çivilenmiş kü-
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heavy timber braced frames, characteristic of colonial period construction, to
the use of light sawn timbers of balloon
frame construction.
These systems have already been
analyzed in important studies not only
for cultural heritage conservation, but
also for the introduction of creative approaches to hazard mitigation in contemporary buildings as well.
The story tells that Istanbul timber
house was mandated by an imperial
edict in 1509 when a severe earthquake
caused by destruction in the predominantly stone housing stock.
Bağdadi is characterized by short
rough pieces of timber for the infilling
instead of masonry, usually plastered on
the interior and exterior to form a solid
wall. Bağdadi houses were light weight,
earthquake resistant, economical to
build, and did not require industrialized saw mills for the preparation of the
timbers. Bağdadi is subject to increased
rot and insect attack, while the masonry
infill of hımış construction has generally
been considered to be a more permanent
and higher grade of infill material.
Hımış construction is a variation on
a shared construction tradition that has
existed through history in many parts of
the world, from ancient Rome almost to
the present. The masonry in hımış is very
different from bearing wall masonry.
The timber frame remains an important
element by providing the armature for
the masonry infill. The masonry is usually only one way the of brick, or a thin
membrane of rubble stone set in a thick
mud or lime mortar. If bricks are used,
they are sometimes placed at angles so
as to form a decorative pattern on the
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Şekil 4: Hımış yapım sistemi/ Figure 4: The traditional hımış construction
Şekil 5: Bağdadi duvar sistemi/ Figure 5: The traditional bağdadi wall
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çük kerestelerle güçlendirilmiş kırılgan
görünüşlü ince bir taş duvar tabakası
oluşturmaktadır (Şekil 12).
Elizabeth Devri’nin kimlik belirteçlerinden biri haline geldiği İngiltere’de
“yarı ahşap” olarak anılıyordu.
Almanya’da “fachwerk”, Fransa’da
“colombage”, Keşmir’de ise “dhajji-dewari” olarak adlandırılıyordu. Orta
ve Güney Amerika’nın bir bölümünde,
bir varyantın adı “bahareque” idi.
Herculaneum’da birkaçı iç bölmelerden oluşan, bir tanesi ise iki katlı
kent evinin tamamından meydana gelen birkaç Antik Roma örneği ortaya
çıkarılmış olup, Knossos’taki sarayların
dahi ahşap kafesli kârgir yapıya sahip
olduğu tespit edilmiştir.
MS 1. yüzyılda Vitruvio’nun “uzun
süreli dayanıklılık” kazandırmak amacıyla duvarlarda ahşap kullanılmasını
önerdiği (Opus craticium) unutulmamalıdır.
Bu tür bir yapı, bu ülkelerde yaygın
olarak kullanılmaya devam etmiş olup,

façade (Figure 4). The light timbers and
brick infill form walls that are only 10 to
12 cm (4 to 5 inches) thick – a seemingly
fragile sheet of thin masonry reinforced
with small timbers only lightly nailed
together, which would seem to be too
heavy and vulnerable for safety in earthquakes.
In Britain, where it became one of
the identity markers of the Elizabethan
Age, it would be referred to as “half-timbered.”
In Germany it was called “fachwerk,”
in France, “colombage,” in Kashmir, India as “dhajji-dewari.” In parts of Central and South America, a variant was
called “bahareque”.
Ancient Roman examples have been
unearthed in Herculaneum, several involving interior partitions, but one involving the construction of an entire two
story row house, and even the palaces at
Knossos have been identified as having
possessed timber-laced masonry construction.
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yerini yirminci yüzyılın ortalarından itibaren hızla betonarme iskelet yapıya
bırakmıştır. Bu, pek çok ülkede “yerel
bir sismik kültür” örneği olarak tanınan
ortak yapı yönteminin varlığını sürdürebilmesi bakımından oldukça geç bir
tarihtir.
Bir tarafta, daha kalın kaplı güçlendirilmemiş taş veya tek başına ahşap ile
karşılaştırıldığında, sistemin verimliliği
ve ekonomisi, diğer tarafta ise depremselliğin gelişimi ve uzun ömürlülüğü
etkilediğine dair 1755 yılında meydana
gelen depremin (Gaiola - Cage - Pombalina - Marquis of Pombal) ardından Lizbon’da, 18. yüzyılın sonlarına
doğru ise Calabria ve Sicilya’da (Casa
Baraccata) hemen hemen eşzamanlı
(hiç şüphesiz çapraz fertilizasyon nedeniyle) olarak 18. yüzyıl Portekiz ve İtalya’sına bakıldığında görülebilecek olan
kanıt dikkate alındığında, benzer ahşap
iskelet ve taş duvar dolgunun özellikle
depreme karşı dayanıklılık açısından
geliştirilip yaygınlaştırıldığı (ve hatta
patentinin alındığı) görülmektedir.
Marquis of Pombal, Portekiz’de
meydana gelen depremin ardından yeniden inşa süreci için depreme en dayanıklı yapı biçimini belirlemek amacıyla
bir grup mühendisi bir araya getirmiştir. Yeniden yapılandırılmış ve planlanmış Baixa alanındaki yeniden inşa edilen binaların tamamı olmasa da çoğu,
Pombalino duvarlarıyla ve her zaman
olmasa da kimi zaman bütün haldeki
“gaiola” ahşap iskeletlerle oluşturulmuştur.
Calabria ve İtalya Sicilya’daki dolgu
iskelet konstrüksiyona paralel bir gelişme olarak “Casa Baraccata” sistemi
ortaya çıkmıştır. Bu sistem aynı zaman-
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We must remember that also Vitruvio, in the I century A.C. suggested to
use wood in the walls (opus graticium),
in order to give them “long duration”.
This kind of construction has continued in common use in these countries,
up until it was rapidly displaced by reinforced concrete frame construction
beginning in the middle of the twentieth
century. This is a relatively late date for
the survival of a construction common
method throughout many countries, being recognized as an example of a “local
seismic culture” .
On one side, the efficiency and economy of the system, compared to using
thicker dressed unreinforced masonry, or
timber alone, on the other the proof that
seismicity influenced its development
and longevity that can be found by turning to 18th Century in Portugal and Italy
where almost simultaneously (undoubtedly because of some cross-fertilization)
in Lisbon after the great 1755 earthquake
(Gaiola – Cage – Pombalina from the
Marquis of Pombal), and in Calabria and
Sicily in the late 18th century (Casa Baraccata), similar timber frame and masonry infill wall types were devised and
promulgated (and even patented) specifically for resistance to earthquakes.
It was the Marquis of Pombal that
gathered a group of engineers to determine the best manner of earthquake
resistant construction to use for the rebuilding after the earthquake in Portugal. Most, if not all, of the buildings reconstructed in the reconfigured planned
Baixa area were constructed with Pombalino walls, and sometimes (but not
always) with complete “gaiola” timber
frames.
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da bölgede sık sık meydana gelen yıkıcı
depremlerin bir sonucu olarak da ortaya çıkmıştır. Portekiz’deki Gaiola ile
aynı zamanda ortaya çıkmış olup, ikisi
de birbirinden etkilenmiş olabilir. İtalya’da Casa Baraccata, 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın ilk yirmi yılı boyunca,
sismik dirençli yapı teknikleri açısından
bir dizi el kitapçığının ve hatta patent
başvurularının temelini oluşturmuştur.
İlk defa, en azından kayıtlara geçmiş
olan bu çözüm, hükümet düzeyinde
depreme dayanıklı olarak kabul edilmiştir.
İtalya ve Portekiz’de 150 yıl boyunca
depreme dayanıklı olduğu düşünülen
taş ve ahşap dolgu iskelet yapılar, İtalya
ve Portekiz’de bile büyük oranda unutulmuş durumdadır.
Pombalino ve Casa Baraccata sistemlerinin önemi, bilhassa çok katlı
büyük kentsel alanlar için depreme dayanıklı yapı olarak geliştirilmiş olmalarında yatmaktadır.
Yalnızca Calabria ve Sicilya değil,
aynı zamanda Campania’nın iç kısımlarında “Sannita” olarak bilinen bölge gibi İtalya’nın güneyindeki pek çok
alanda yıkıcı, periyodik sismik olaylar
yaşanmaktadır. Bu koşullar, çok eski
zamanlardan bu yana müteahhitleri,
sezgisel olarak geliştirilmiş olsalar bile
tarihi yapı mirasını daha iyi korumaya katkıda bulunan anti-sismik yapı
kriterleriyle karakterize edilen binalar
yapmaya teşvik etmiştir. Ahşap iskelet
kârgir yapı, özellikle Beneventana Bölgesi’nin iç kısımlarında 19. yüzyılın sonuna dek kullanılmıştır.
Pek çok makalede ele alındığı için
daha fazla biliniyor olsa da, Casa Baraccata halihazırda mevcut olan Bene-

A parallel development of infill-frame
construction in Calabria, and Sicily, Italy
was called the “Casa Baraccata” system.
This system also was spawned in reaction
to the frequent devastating earthquakes
in the region. Its origin was contemporaneous with the Gaiola in Portugal, and
each may have been influenced by the
other. In Italy, the Casa Baraccata became the underlying basis for a whole
series of manuals of practice, and even
of patent applications for seismic resistive construction techniques, through
the Nineteenth Century and the first two
decades of the Twentieth Century. For
the first time, at least on record, these
solution had been adopted at a governmental level as earthquake resistant.
The fact that masonry and timber infill frame construction was considered
in both Italy and Portugal as earthquake
resistant for a century and a half has now
largely been forgotten, even in Italy and
Portugal.
The significance of the Pombalino
and Casa Baraccata systems lies in the
fact that they were deliberately developed as earthquake-resistant construction for major multi-story urban areas.
Not only Calabria and Sicily, but also
many other areas in the South of Italy,
like the zone known as “Sannita”, in
the interior region of Campania, have
been hit by disastrous, periodic, seismic
events. Such conditions have induced,
since ancient times, the constructors to
realize buildings characterized by anti
seismic constructive criteria, that even if
developed in an intuitive way, have contributed to better conserve the historical
building heritage. Masonry of wooden
frames, used until the end of XIX century
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ventana’nın izinden gitmiştir. Calabria
ve Messina’da 1783 yılında meydana
gelen ve hemen hemen tüm binaları
yıkan depremin ardından, Bourbonic
hükümeti özel bir komiteyi yeniden yapılanmaya yönelik bir yöntem bulmakla
görevlendirmiştir. Ercolanum, Pompei
ve Giovanni Vivenzio’da halihazırda
çalışmakta olan Francesco La Vega,
bir ahşap iskelet çözümü önermiştir.
1883’te meydana gelen bir deprem Ischia Adası’nı yıkmış ve yeni komite
bir kez daha ahşap kullanmaya karar
vermiştir. Bu sistem, 1627’de meydana
gelen depremden sonra Benevento’da
yüzyıllar önce halihazırda benimsenmiş bir sistemdir. Düzgün dikdörtgen
kafesli ahşap (kestane cinsi kereste) iskelete sahiptir. Her iki cepheye de tabakalı olarak sıva uygulanmıştır.
Napoli’nin merkezinde bulunan
Palazzo Caracciolo di Avellino’daki bir
sarayda da bu sistem aynı anti-sismik
amaçlarla kullanılmış ve şantiyedeki
çalışmalar sırasında keşfedilmiştir.
UNESCO Dünya Mirası Listesi tarafından verilen bilgi doğrultusunda,
bu yapı Napoli kentinin “eski merkez”
tarafında bulunmaktadır. 1980 yılında
Campania bölgesinde meydana gelen
büyük depremde 2914 kişi ölmüş, 8848
kişi yaralanmış ve 280.000 kişi evlerini
kaybetmiştir.
Saray, Via Anticaglia ile Largo proprio Avellino arasında, Neapolis Antik
Tiyatrosu’nun kalıntılarının yakınlarında yer almaktadır.
Yapı ve müze faaliyetlerinin tabi olduğu normları ve kısıtlamaları göz önüne alarak binayı güçlendirmek ve burayı
bir modern sanat müzesine dönüştürmek amacıyla deprem zararlarının azal-
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especially in the inner parts of the Beneventana area.
Even if more famous, because studied in many essays, the casa Baraccata
was following the already existing Beneventana. Calabria and Messina were
hit by an earthquake in 1783 that destroyed almost all the buildings and the
Bourbonic government gave a special
Commission the duty of finding out a
device for the reconstruction. Francesco
La Vega, already working in Ercolanum
and Pompei and Giovanni Vivenzio proposed a solution with a timber frame.
In 1883 an earthquake destroyed the
island of Ischia and once again the new
Commission decided to build in timber.
This system was already adopted many
centuries before, in Benevento, after the
earthquake in 1627. It has a frame in
chestnut timber with regular rectangular mesh. On both sides the plaster was
applied on withes layers.This system was
also used with the same anti seismic purposes in a residential palace in the center
of Naples, Palazzo Caracciolo di Avellino
and discovered during the worksite.
The building is located in the “old
center” of the city of Naples, declared
by the UNESCO World Heritage Site. In
1980 a seriuos earthquake hit the region
Campania and killed 2.914 persons, 8.848
were wounded, 280.000 lost their houses.
The palace rises between Via Anticaglia and Largo proprio Avellino, near
the remains of the ancient theater of Neapolis.
Restoration works were made, with
the aim of consolidating the building, by
Earthquake Hazard Mitigation, and to
transform it into a museum for contemporary art, taking into account the com-
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Şekil 6: Napoli eski şehir bölgesi UNESCO World Heritage Site
Figure 6: Old Center of Naples, UNESCO World Heritage Site

Figure 7: The
Palace of Prince
Camillo Caracciolo
of Avellino
Şekil 7: Avellino
Prens Sarayı
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tılması yoluyla restorasyon çalışmaları
yapılmıştır.
Bina, Kültürel Miras ve Etkinlikler
Bakanlığı tarafından korunmaktadır.
Dahası, müze etkinlikleri, kamu yararlanmasını kısıtlayan bir dizi sıkı kural
(yangın önleme, hijyen, mimari engellerin aşılması, vb.) ile yönetilmektedir.
Daha sonra şimdiki adını alacak
olan Prens Camllo Caracciola’nın Avellino Sarayı, aslında ilk olarak 1500 yılının başlarında inşa edilmiştir. Sadece
bir asır sonra, 1612 yılında modernizasyon çalışmaları başlamıştır. Caracciolo
yalnızca iki yıl sonra binayı satın alarak
tadilat yapmış ve sokağa doğru uzayan
iki bölüm yaparak küçük bir kent meydanı, yani şimdiki Largo Avellino’yu
yaratmıştır. Binanın farklı dönüşümlerle farklı işlevler için amaçlanmış olması
nedeniyle geçmişte ortamdaki süslemelerin üzerleri kapatılmıştır.
Bina 6 seviyeden oluşmakta olup,
bunlardan bir tanesi yol sathının altında, dört tanesi zemin katı düzeyinde (bir
tanesi zemin katta), bir tanesi de çatı
katı üzerinde yer almaktadır. Son kat
yaklaşık olarak maksimum 25 metreye
ulaşmaktadır. Binanın toplam uzunluğu yaklaşık 50 m, genişliği ise yaklaşık
10 m.dir. Çift taraflı kaplanmıştır.
Bu saray, geleneksel olarak Napoli
kentindeki binalarda hem duvarlarda
hem de tonozlarda kullanılan yerel bir
volkanik taş olan volkanik tüf kârgir
yapı şeklinde inşa edilmiştir. İlk iki kat
tüf tonozlar ile kaplanmış olup, üçüncü
kat ve çatı katında ise ahşap kirişler ve
kiriş tavanlar kullanılmıştır.
Genel olarak, hem ön cephelerde
hem de iç kısımlarda yaygın bir bozulma durumu oluşmuştur. Birinci kattaki
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plex of norms and constraints to which
the building and museum activities are
subject.
The building is protected by the Ministry for Cultural Heritage and Activities.
Museum activities, moreover, are governed by a series of stringent rules (fire
prevention, hygiene, overcoming architectural barriers, etc.) that limit public
enjoyment.
The Palace of Prince Camillo Caracciolo of Avellino, that will only later have
this name, was actually first built in the
early 1500. Only a century later, in 1612,
works of modernization began. After
only two years, the Caracciolo acquires
the building and modify it, creating two
bodies that overcome the street, creating
a small urban square, the current Largo
Avellino. The decorations of the environments have been covered in the past,
also in relation to the fact that the building was destined for different functions
with different transformations.
The building is set on 6 levels, one
of which is below the road surface, four
ground floor levels (one on the ground
floor) over an attic. The last floor reaches a maximum of about 25 meters. The
building has a total length of about 50 m
and a width of about 10 m. The cover is
double-sided.
This palace was built in tufo masonry,
a local volcanic stone that is traditionally
used for buildings in the city of Naples,
both for walls and vaults. The first two
floors are covered with tuff vaults, while
the third and the roof were made in
wood beams and truss ceiling.
In general, the condition of degradation were widespread, both on façades
and interiors. The frescoes discovered in
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Şekil 8: Avellino Prensi Sarayı/ Figure 8: The Palace of Prince Camillo Caracciolo of Avellino
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odalarda bulunan fresklerin neredeyse
tamamı bir kat boyalı kireç kiremitlerle
kaplanmıştı.
Yapılan çalışmalar, halihazırda arşiv
kaynakları ile belgelenmiş olan, birinci
kattaki tüm odaların duvarlarında ve
tonozlarında bulunan muhteşem 18.
yüzyıl dekoratif fresklerini gün ışığına
çıkarmıştır.
Bu mülklerden başlayarak, gerekli “güvenlik seviyelerine” göre mevcut
yapıların “koruyucu restorasyonu” ve
iyileştirilmesi üzerinde yoğunlaşan net
bir tasarım biçimi belirlenmiştir.
Projenin ardından, binanın geçmişini ve yapısal davranışını anlamak amacıyla materyaller ve şekiller detaylı bir
şekilde incelenmiştir.
Binanın restorasyonu ve yeniden
kullanımı ve aynı zamanda Napoli kültürüne yeni bir ivme kazandırılması,
tüm bölgenin yeniden değerlenmesi
ve yeniden biçimlendirilmesi açısından
domino etkisi yaratmıştır.
Restorasyon ve işlevsel yeniden
kullanım projesinde, sarayın orijinal
yapılandırması neredeyse hiç değiştirilmeden korunmuştur. Tüm mevcut
terakota ya da granit döşemeler, ahşap
kapı ve pencerelerle birlikte mümkün
olduğunca korunmuştur.
Birinci seviyeden üçüncü seviyeye
kadar doğrusal bir ölçek oluşturularak
ve yeni bir asansör eklenerek düşey
bağlantılar iyileştirilmiştir.
Yeni fonksiyon nedeniyle ve yapılan
otoptik incelemelerle testlerin bir müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu göstermesi sebebiyle, yapısal güçlendirmeye
ihtiyaç duyulmuştur. Binada, hem taş
duvar hem de tonozlarda iskelet üzerinde yaygın bir çatlak mevcuttur. Bu
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the rooms at the first floor were almost
completely covered with lime shingles,
covered by a layer of paint.
Works brought to light beautiful 18th
century decorative frescoes on walls and
vaults of all the rooms of the first floor,
already documented by archival sources.
Starting from these premises, a precise design address has been identified,
focusing in advance on the “conservation restoration” and enhancement of
the existing, according to necessary “security levels”.
The project was preceded by a detailed study of the materials, the shapes,
in order to understand the history of the
building and its structural behavior.
The restoration and reuse of the
building as well as giving a new impetus
to Neapolitan culture could trigger domino effect of requalification and re-formalization of the entire area.
In the project of restoration and functional reuse the original configuration of
the palace has been maintained almost
unchanged. As far as possible, all existing terracotta or granite flooring has
been maintained, together with timber
doors and windows.
The improvement of vertical connections have been confirmed by creating a
linear scale from the first to the third level and inserting a new lift.
Structural strengthening was necessary because of the new function and
because the autoptic surveys and tests
demonstrated the needing of interventions. The building presented a widespread cracking framework in both masonry and vaults. The solution has also
allowed a significant reduction in structural interventions avoiding particularly
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Şekil 9: Avellino Prensi Sarayı Restorasyonu
Figure 9: Restoration of The Palace of Prince Camillo Caracciolo of Avellino

çözüm aynı zamanda, özellikle invazif
tekniklerden kaçınarak yapısal müdahalelerde önemli bir azalma sağlamıştır.
Projede, geleneksel restorasyon ve
güçlendirme müdahalelerinin yanı sıra
özellikle aşağıdakiler sağlanmaktadır:
harç enjeksiyonlarıyla hasara yönelik tazminat;
Paslanmaz çelik M16 dişli çubukları ve reçine püskürtme ile güçlendirilmiş sondajlı kalas yapımı;
Birinci (+4.82 m) ve ikinci (+10.53)
seviyelerdeki çelik zincirlerle çelik zincir yapımı;
Taş birikintisi, harç ve hidrolik kireç harcı ile lezyon oluşturarak taş tonozların güçlendirilmesi.
Özellikle binanın ikinci katında yapılan incelemeler, odaların genellikle

invasive tehniques.
The project provides for traditional
restoration and consolidation interventions, and in particular:
compensation for injuries with mortar injections;
Construction of planks with reinforced drilling with stainless steel M16
threaded rods and resin injection;
Construction of steel chains with
steel chains at the first (+4.82 m) and
second (+10.53) level
Consolidation of masonry vaults by
intrusion of the lesions with stone scales
and mortars, hydraulic lime mortar.
In particular, at the second floor of
the building, the investigation showed
that the rooms were divided by partition walls, often placed in the middle of
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Şekil 10: Yapının ikinci katındaki ara duvarlar
Figure 10: Secon floor of the building with partition walls

alttaki tonozların ortasına yerleştirilmiş
olan bölme duvarlar ile bölündüğünü
göstermiştir.
İkinci kat, orijinal yapıya ait olmayan
ilave kat olarak eklenmiştir. Şimdi ise bazıları istiflenmiş halde olan 8 odadan ve
bir koridorla bağlantılı diğer yan bölmelerden oluşmaktadır. Tüm bu odalar, ya
hayvanlardan kaynaklanan yoğun cıvaya
uzun süre maruz kalmalarından ya da
çok fazla bakım görmemelerinden ötürü
yüksek düzeyde bozulmaya uğramıştır.
Binanın 2. katında, karmaşık mimari
geçmişi nedeniyle, 18. yüzyıldan başlayarak, İmparatorluk dönemi boyunca
ufak dekorasyonlar eklenerek, 19. yüzyılın sonlarına ve 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar çeşitli dönüşümlerden geçmiş,
süslenmiş bir ortam mevcuttur.
Ancak, çatlamış iskelet incelendi-

the underlying vaults.
The second floor was an added store
that did not belong to the original construction. It hosts now 8 rooms, some of
which are stacked and other sideboards,
connected by a corridor. All these rooms
were in a strong state of degradation either because they have been exposed for
a long time to the intensity of the animal’s mercury, on the other because it
had not been kept in great care.
The 2nd floor of the building, due to
its complex architectural history, has
decorated environments that have undergone transformations since the 18th
century, with traces of decorations that
pass through the Empire period until the
late nineteenth century and the first decades of the twentieth century .
But, analyzing the cracking frame-
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Şekil 11: Yapının ahşap duvar kurgusu/ Figure 11: Timber frame walls of the building
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ğinde, bazı bölme duvarlarda herhangi
bir hasar bulunamamış, bazılarında ise
hasar tespit edilmiştir. İncelenen bölmelerin kalınlığı hemen hemen 30 cm,
yüksekliği ise 7,50 m olup, sıvalı ve bazıları fresklerle kaplıdır.
Bu duvarların bazılarında, şantiyedeki işlemler sırasında ahşap iskelet sistem olduğu keşfedilmiştir. Fresklerden
ya da süslemelerden dolayı, sistemin
tamamını incelemek amacıyla sıvaların çıkarılması mümkün olmamıştır, bu
nedenle ahşap iskelet üzerinde diğer
ahşaplarla orta kat hizasında bağlanmış
yaklaşık 60 cm ölçülerinde ahşap dikmeler olduğunu, ayrıca taş dolgunun
kalın kireç harcına yerleştirilmiş küçük
taşlardan oluşan moloz taş biçiminde
olduğunu gösteren bazı termografik
araştırmalar yapılmıştır.
“Beneventana” terimi ile Campania’daki Sannitic bölgesinde bulunan
ahşap ve taştan oluşan aynı hibrit yapı
sistemi kastedilmektedir; burada ahşap, taşın tutunmasını sağlayan düz

work, on some of the partitions walls we
could not find damages, while on other the damages were well marked. The
analyzed partitions have all a thickness
of almost 30 cm and they are 7,50 meters
height, covered with plaster and sometimes with frescoes.
A timber framed system was discovered during the worksite on some of
these walls. It was not possible to take
away plasters in order to study all the
system, because of the frescoes or of the
decorations, then some thermographic surveys were made that showed that
timber framework has studs that measure about 60 cm, tied at mid-story height
by other timbers and the infill masonry
is in rubble stone made up with small
stones set in a thick lime mortar.
With the term “beneventana” we
mean the same hybrid structural system found in Sannitic area in Campania, made up of wood and masonry, in
which the former works as a plane frame
with the latter grabbed on to. This solu-
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bir iskelet görevi görmektedir. Bu çözüm, kabul edilmiş taş bölmeye kıyasla,
katlararası sürüklenme açısından daha
fazla esneklik, düzlem dışı mekanizma
açısından ise daha iyi bir davranış sağlamaktadır. Bu da daha iyi bir sismik
davranışa yardımcı olmaktadır.
Yapılan testler, bu ahşap iskelet duvarların iyi bir histeretik davranışa sahip olduğunu ortaya koymuştur; yıkım
olmayan noktalarda yapılan döngüsel testlerin ardından, bu duvarlardaki
histeretik davranış, sıva kaybı ve geniş
histerezis döngüleri sayesinde duvarların yapısal bütünlüğünü kaybetmeden
enerjiyi birden çok döngüye dağıtabildiğini göstermiştir.
İkinci kattaki bölmeler, “beneventana” denilen sistem kullanılarak yapılmamıştır. Bu durum, duvarların kesiştiği
yerlere yakın bölmelerde ortaya çıkmış
olan birkaç dikey çatlağı da açıklığa kavuşturmaktadır. Aynı zamanda antik
beneventananın etkilerini yeniden oluşturacak biçimde, her iki cephede dişli
çubuklarla bağlanmış çelik levhaların bir
araya getirilmesiyle meydana gelen yapısal müdahaleye ihtiyaç duyulmasına,
düzlem dışı davranışın iyileştirilmesine
ve kesişen duvar bağlantılarının güçlendirilmesine yol açmıştır.
Bu tür müdahalelerin, duvarların
yüzeylerini süsleyen sıva ve frizlerin hasar görmesini önleyecek şekilde tasarlanıp yerleştirildiği de vurgulanmalıdır.
Bu, eski binalara ilave kat eklendiğinde oluşabilecek problemlere ilişkin
iyi bir örnektir.
Bu örnekte, deprem sırasında meydana gelebilecek dinamik ivmelere
karşı konulması göz önünde bulundurulmaksızın, daha ağır duvarlar ve çatı
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tion, compared to the canonical masonry
partition, allows reaching more elasticity
with respect to interstory drift and especially a better behavior with respect to
out of plane mechanism. This resulting
in an improved seismic behavior.
Our tests showed also that these
timber framed walls possess a good hysteretic behavior: after cyclical tests to a
point just short of collapse, the hysteretic behavior of these walls shows that
through the loss of the plaster and the
wide hysteresis loops the walls were
able to dissipate energy over many cycles
without losing their structural integrity.
The other partitions at second floor
that were not made with the so called
“beneventana” system. This circumstance gives a reason to the several vertical cracks revealed on the partitions in
proximity of wall crossing. It also and led
to the needing of structural intervention
consisting in the apposition of steel plates
in both sides, connected by threaded
bars, in a way to repropose the effects of
the ancient beneventana, improving the
out of plane behavior and strengthening
the wall crossing connections.
It should be emphasized that such
interventions have been designed and
positioned so as to avoid damage to
stucco and friezes that adorn the surfaces of the walls.
This case is a good example of how
in older buildings problems might occur
when extra floors are added.
In this case heavier walls and roof
structures were installed without taking care of withstanding the dynamic
acceleration that can occur during an
earthquake.
Only few older partition were built
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Şekil 12: Testlerde
yapısal bütünlüğü
kaybetmeden
enerjinin doğru
dağılımın
sağlanması
Figure 12: Heavier
walls and roof
structures were
installed without
taking care of
withstanding
the dynamic
acceleration that
can occur during an
earthquake
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Şekil 13: Yapıda oluşturulan bölmeler/ Figure 13: New partition in the building

yapıları oluşturulmuştur.
Depremlerden kaynaklanan titreşimlerin sönümlenmesi ve artmaması
için, sadece birkaç eski bölmede hafif
ahşap iskelet sistem kullanılmıştır.
Bunlar, yapısal müdahaleye ihtiyaç

with a light timber frame system, so
that vibrations arising from earthquakes
should be damped and not amplified.
They were kept, because interesting and precious witness of a clever
building tradition, restored without any
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duymadan restore edilmiş olup, zekice
kullanılan bir yapı geleneğinin ilginç ve
değerli bir şahidi olarak korunmuştur.
Geleneksel ve modern sistemler arasındaki fark, kullanılan materyaller değildir: bu, hem tasarım hem de inşaatın
doğru yapı uygulamalarından saptığı,
betonarme kullanılmayan tasarlanmış
restorasyon tekniğinin bir örneğidir.
Yapılan testler, tasarlanmamış bir
yapı sistemi olması amaçlansa dahi,
yapısal bir sistem olarak “esnek” davranışlarından dolayı, geleneksel ahşap
iskelet duvarlar açısından bir sorun
mevcut olduğunu göstermiştir. Dolgu
taş duvarların, dolgu ve ahşap iskelet
arasındaki derzlerde “çalışarak” deprem gerilimine tepki gösterdiği, ayrıca
kârgir ve ahşabın gerilmesi ve kayması
ile deprem enerjisinin büyük bir kısmının dağıtıldığı tespit edilmiştir.
Bu iç hareketin belirgin tek göstergesi, duvarlarda ve odaların köşelerinde
iç sıva üzerinde görülen küçük çatlakların, alttaki kârgir yapıya gömülü ahşap deseni ortaya çıkarması olmuştur.
Hasarın boyutu her duvarda son derece
belirgindir. Dış cephede, kârgir yapının
sıva ila kaplanmamış olduğu yerlerde
ise hasar belirgin değildir.
Analiz edilen hibrit çok katlı yapı sistemi, mirasın korunmasına ve geleneksel yapı sisteminin korunmasına yönelik
doğru tavrı desteklemesinden ötürü, geleceğin yöntemi olarak görülebilir.
19 yüzyıldaki sanayileşmenin ve
ikinci dünya savaşının ardından ahşap,
deprem hasarlarıyla ilgilenen ülkelerde
bile, yapı materyali olarak uzun süredir
koruduğu yerini kaybetmiştir.
Dökme demir, demir ve çelik betonarme, “yapı malzemeleri” olarak
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needing of structural intervention.
The difference between the traditional and the modern systems is not
the materials used: this is an example
of an engineered restoration technique,
that does not use reinforced concrete,
where both design and construction departs from correct building practices.
The tests showed that there were
any problem for the traditional timber
framed walls, even if intended to be a
non-engineered building system, because of their “ductile” behavior as a
structural system.
It was evident that the infill masonry walls responded to the stress of the
earthquake by “working” along the
joints between the infilling and the timber frame; the straining and sliding of
the masonry and timbers dissipated a
significant amount of the energy of the
earthquake.
The only visible manifestation of this
internal movement was a little presence
of cracks in the interior plaster along the
walls and at the corners of the rooms,
revealing the pattern of the timbers
imbedded in the masonry underneath.
This level of damage was evident on
every wall. On the exterior, unless the
masonry was covered with stucco, damage was not visible.
The hybrid multi-storey structural
system that we analyzed can be considered a way for tomorrow, not only
because it confirms the right attitude of
preserving heritage and keeping traditional building system.
After the industrialization in the
nineteenth century, and after Second
World War, wood has lost its long
dominant role as construction materi-
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Şekil 14: Renzo Piano Oditoryumu/ Figure 14: Renzo Piano Auditorium
Şekil 15: İlkel Kulübe/ Figure 15: Primitive Hut
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değerlendirilmiştir. Son depremlerin
trajik bir şekilde ortaya koymuş olduğu
gibi, bu yeni materyalin en başta vaat
ettiği şey, bina teslimat sürecinin tamamındaki eksikliklerden dolayı gerçekleşememiştir. Güçlü depremler sırasında
binada bulunan kişilerin hayatta kalma
şansı artmamıştır.
Ancak günümüzde ahşap konstrüksiyonlar değişmiş olup, yeni ahşap yapı
sistemlerini ve yöntemlerini kullanmak
amacıyla geleneksel konstrüksiyon
yöntemleri terk edilmiştir. Yapılar; geleneksel tarihi ahşap iskelet yöntemleri
ile üretilmektedirler. Ancak, yapıların
tamamen ahşap olması şart değildir:
ekonomik hususlar, yük taşıyıcı duvarlar, tavanlar ve sütunlarda modern
materyallerin kullanıldığı hibrit yapıları beraberinde getirebilir, ahşap da dış
izolasyonda ve aynı zamanda bölme
duvarlarda kullanılabilir.
Yeni bina inşaatının yanı sıra, eski
binaların restorasyonunda da büyük bir
potansiyel yatmaktadır. Yapılan dönüşüm çalışmaları, eklenen ilave katlar ve
alınan önlemler, yoğunluğu ve deprem

al, even in the countries interested by
earthquake damages.
Cast iron, iron, steel reinforced concrete were considered “the materials”
for building. As recent earthquakes
have tragically demonstrated, the initial promise of this new material has
not been realized because of failures in
the entire building delivery process. The
chances of survival of occupants during
strong earthquakes has not improved.
But nowadays wood construction
has undergone and conventional construction methods are abandoned in
order to prefer new available wood
construction systems and methods.
They derive from traditional historical
timber frame methods. But we do not
need to have purely wooden structures:
economic considerations can lead to
hybrid structures in which modern materials are used for the load-beading
walls, ceilings and columns, and wood
can be used for the exterior insulation,
and also for partitions walls.
Aside from construction of new
buildings, great potential resides also

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 5

dayanıklılığını artırmaya yönelik işlemlerdir. Kaynakları akıllıca kullanmaya
yönelik eğilim, mimariyi nasıl uyguladığımızı yeniden düşünmemizi sağlamalıdır. Eski binaları yenilemeye yönelik
stratejiler üzerine tartışmamız ve bazı
uygulamaları iyileştirmek amacıyla gerektiğinde yeni yapılar ya da materyaller
ve ögeler kullanmamız gerekmektedir.
Seçtiğim iki resme bakalım: bunlardan ilki, L’Aquila’da 2009 yılında meydana gelen depremin ardından deprem
sonrası yeniden yapılanmanın bir parçası ve sembolü olarak inşa edilen Renzo Piano Auditorium’dur.
Diğeri ise, Marc Antoine Laugier’in
Essay sur l’architecture adlı eserinin
(1753, 1755) ikinci baskısından gelmektedir. Bu resimde, dört ağaç gövdesi tarafından desteklenen dallar ve sürgünlerden oluşan kalkan duvarlı, eğimli bir
çatı olan ünlü “İlkel Kulübe” tasvir edilmiştir. Bu konsept, mimarinin yaratılmasının esas temeli olarak, insan ile doğal ortam arasındaki antropolojik ilişkiyi
araştırmaktadır. İlkel Kulübe fikri, ideal
mimari formun doğal ve içsel olanı bünyesinde barındırdığını iddia etmektedir.
Resimde verilmek istenen mesaj son
derece açıktır: mimari ve restorasyon
açısından yeni bir yön ya da yeni bir düzen gerekmektedir. Mimariyi simgeleyen
genç kadın, melek formundaki bir çocuğun dikkatini ilkel kulübeye doğru çekmektedir. Mimari, geçmişin ironik kalıntılarından ziyade, doğada bulunan yeni
bir yapısal berraklığa işaret etmektedir.
Böylece ahşap; modern, ileri teknolojili ve antik geleneksel materyal
rolünü bir kez daha gözler önüne sermektedir.
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in the restoration of old buildings. Conversions, additional storeys, measures
intended to increase density and to
strengthen earthquake resistance. The
trend toward clever use of resources
must led us to reconsider how we practice architecture. We need to discuss
on strategies to renovate old buildings,
introducing when necessary new structures or materials and elements in order
to better some performances.
Here I choose two images: the first
is Renzo Piano Auditorium built immediately after the earthquake of L’Aquila in 2009 as part and symbol of the
post-earthquake reconstruction.
The other comes from the second edition of the Essay sur l’architecture (1753,
1755) by Marc Antoine Laugier. The
image famously illustrated the “Primitive Hut”: a pitched roof with a gable of
twings and branches supported by the
trunks of four trees. The concept explores
the anthropological relationship between
man and the natural environment as the
fundamental basis for the creation of architecture. The idea of The Primitive Hut
contends that the ideal architectural form
embodies what is natural and intrinsic.
The message the illustration was suggesting is clear: a new direction or a new
order for architecture and restoration.
The young woman personifies architecture, and she draws the attention of an
angelic child towards the primitive hut.
Architecture is pointing to a new structural clarity found in nature, rather than
the ironic ruins of the past.
In this way timber can confirm its role
of modern, high tech and ancient traditional material.
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Türkiye’de Bulunan Tarihi Ahşap Köprülerin Yapım
Sistemlerine Göre Sınıflandırılması / Classification of the
Historical Timber Bridges of Turkey According to Their
Construction Systems
Süheyla Yılmaz, Halide Sert*

1.Giriş

162

Yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin
gelişimine tanıklık eden Anadolu; toplumların haberleşme, askeri, ticaret gibi
ulaşıma dayalı gereksinimlerinin sağlanması amacıyla bir uçtan bir uca yol
ağları ile örülmüştür. Bu süreç içinde,
ulaşım sisteminin parçası olan köprüler
de ticari, iktisadi, askeri, sosyal ve kültürel konulara hizmet eden yararlı yapılar
olarak, kültür tarihinin tamamlayıcı bir
unsuru haline gelmişlerdir.
Yeni yolların ve köprülerin yapımını
gerçekleştirmesinin yanı sıra, tarihi köprülerin bakım ve onarımlarını sağlamak
da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün
asli görevleri arasında yer almaktadır.
Tarihi Köprüler Şubesi Envanterine göre
(Envanter kayıtlarına göre Aralık 2016
itibariyle, dönemlerine göre yurt içinde,
Hitit (1),Urartu(1), Roma(142), D.Roma(26), Selçuklu(160),Osmanlı (1509)
ve Erken Cumhuriyet(105) olmak üzere
toplam 1948 adet tarihi köprü bulunmakta olup, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna-Hersek’te bulunmak üzere
Osmanlı Dönemi’ne ait 316 köprü bulunduğu görülmektedir. Bu köprüler
yapım tekniğine göre; Taş (1834), Ah-

1. Introduction
Anatolia which has witnessed the development of various civilizations for centuries was covered with road network to
meet the communicational, militaristic
and commercial requirements of the societies. Within this process, as part of the
transportation system the bridges have
turned out to be the supplementary elements of the cultural history as beneficial structures serving for commercial,
economic, militaristic, social and cultural purposes.
In addition to constructing new roads
and bridges, improving the existing historical bridges through maintenance and
repair is also among the primary duties
of the General Directorate of Highways.
According to the Division of Historical Bridges’ Inventory (as of December
2016), it has been observed that there
exists a total of 1948 each bridges in our
country the majority of which is located
on 1st degree seismic zone, dating back
to Hittite Period (1), Urartian (1), Roman
(142), East Roman (26), Seljuk (160), Ottoman (1509) and Early Republican (105)
Periods with 316 bridges dating back to
Ottoman Period, abroad the majority of
which is located in Bosnia and Herzegovina. 1948 ea bridges are classified in

Süheyla Yılmaz, Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü, Sanat Yapıları
Dairesi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara/ Master Architect, Restoration Expert, Historical
Bridges Division, Department of Structures, General Directorate of Highways, Ankara
Halide Sert, Mimar, Tarihi Köprüler Şubesi Müdürü, Sanat Yapıları Daire Başkanlığı, Karayolları Genel
Müdürlüğü Ankara/ Architect, Director of theDivision of Historical Bridges, Department of Structures,
General Directorate of Highways, Ankara
*
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şap (38), Demir (34), Betonarme Kemer
(42) olarak gruplandırılmaktadır (KGM,2016,s.15; Sert vd..,2009,s.18)

2.Dünya’daki Ahşap Köprülerin
Tarihsel Gelişimi ve Yapım
Sistemlerine Göre Sınıflandırılması
Ahşap, malzeme olarak sahip olduğu
avantajlar nedeni ile ilk köprü örneklerinden günümüzdeki modern tasarımlara değin yaygın olarak kullanılmıştır.
Ahşabın bu avantajları arasında doğal,
yenilenebilir ve sürdürülebilir bir malzeme olması, ağırlığına oranla yüksek
mukavemete sahip olması, üretimi için
düşük enerjinin yeterli olması ile düzenli
bakım sonucu kolaylıkla daha uzun bir
kullanım ömrüne sahip olabilmesi, sayılabilir. Ayrıca, estetik ve güzelliğin ön
planda olduğu uygulamalar için de ideal
bir malzemedir (Mettem, 2011).
Ağaç gövdeleri kullanılarak inşa edilen en eski köprülerden endüstriyel kereste kullanılarak inşa edilen modern
örneklere kadar ahşap köprüler; kiriş,
konsol, asma, kemer, makas ve kompozit formlarda olmak üzere birçok farklı
tipte inşa edilmişlerdir. Ahşap köprüler
genellikle yaya, hayvan, bisikletli ve hafif
araçlar için inşa edilmiş olsalar da günümüzdeki teknolojik gelişmelerle birlikte
artık, nispeten daha büyük yükler için de
uygun hale gelmiştirler (Mettem,2011).
2.1. Basit Kirişli Köprüler
İlk ve en eski ahşap köprüler, nehrin bir
tarafından diğerine düşmüş ağaç gövdeleridir (Brown, 2001). İnsanoğlunun
inşa ettiği ilk köprülerin, günümüzden
170.000 yıl önce, ahşap tomruklar kullanılarak basit kirişlerle ve 10’myi geçmeyen
açıklıklarda inşa edildiği düşünülmektedir. Herodot, günümüzden 2.000 - 3.000
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accordance with their construction technique as follows: Stone (1834), Wooden
(38), Iron (34), Reinforced Concrete (42)
(GDH,2016, Sert et.al., 2009).

2. Historical Development and
Classification of Timber Bridges
in The World According to Their
Construction Systems
Timber has been widely used as construction material from the first examples of bridge building to the modern
designs. There are several advantages of
timber as a construction material. It has
a high strength to weight ratio; it is natural, renewable and sustainable, has low
embodied energy content during manufacture; and with regular surface treatments and protection, longer service life
can be ensured easily. It is also ideal for
the applications where aesthetics and
beauty is important (Mettem, 2011).
Since the primitive ones built with
tree trunks to the modern examples
built with industrial timber, timber
bridges have been built in several structural types; beam, cantilever, suspended, arch, truss and in hybrid form such
as trussed arches. Timber bridges are
generally built for pedestrian, animals,
cyclists or light vehicles; however with
the technological developments they
become suitable for relatively higher
loads (Mettem, 2011).

2.1. Timber Beam Bridges
The first and earliest examples of timber bridges are fallen tree trucks across
a river which can be simply defined as
a horizontal beam supported at each
ends (Brown, 2001). It is estimated that
17,000 years ago covered logs laid flat
made up the first wooden bridges, but
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Şekil 1: Mısır
gemileri / Figure 1:
Egyptian Ships
Şekil 2: Teknelerden
yapılan köprü/ Figure
2: Bridge made of
boats
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yıl öncesinde, Fırat veya Nil’in bazı kollarından karşı tarafına geçmek için inşa
edilen daha geniş açıklıklı köprülerden
bahsetmektedir. Antik dönemlerdeki
ahşap yapım tekniği, özellikle Mısırlılar,
Fenikeliler, Rumlar ve Keltler tarafından
inşa edilen gemilerle büyük gelişme göstermiştir (Setra, 2006) (Şekil 1).
Bu dönemde, büyük nehirleri geçebilmek amacıyla çok sayıda teknenin birleştirilmesi sureti ile yüzer köprüler inşa edilmiştir. Pers Kralı Dara (MÖ.521-485) İskit
Seferi sırasında, Anadolu ile Rumeli Hisarı arasında, 674 adet ahşap tekne ile (tombazlarla) 1500 metreyi bulan yüzer köprü
inşa etmiş olup, bu köprüden 700.000
kişilik ordunun geçtiği yazılı kaynaklarda
yer almaktadır (Setra,2006) (Şekil 2).
Daha sonraları, Romalılar ahşap kiriş
köprüler inşa etmişlerdir ki, bu köprüler
arasında yer alan Sezar Köprüsü (M.Ö.
55), İtalyan mimar Andrea Palladio (15081580) tarafından 16. yy.da tüm detayları
ile belgelenmiştir. Palladio’nun verdiği
bilgilere göre köprü, önceden hazırlamış
ve yerinde geçme sureti ile birbirine bağlanmış sade ahşap elemanlarla inşa edilmiş olup, köprüyü kurmak ve ordu geçtikten sonra kaldırmak son derece hızlı
gerçekleştirilebilmiştir. Nehir genişliğinin
140 metre olduğu, Neuwied yakınların-

with spans limited to about ten meters.
Herodotus; described structures with
increased spans to cross the Euphrates
or certain tributaries of the Nile 2,000 to
3,000 years ago. Generally during antiquity, technical progress in wood structures should be credited to ship building, in particular by the Egyptians, the
Phoenicians, the Greeks and the Celts
(Setra, 2006), (Figure 1).
In ancient times, floating boats with
intermediate piers were used as bridges
to transit from one side to the another.
Darius Bridge over the Bosphorus was
constructed in 6th century B.C., where
674 boats crossed an obstacle of about
1500 meters (Setra, 2006), (Figure 2).
Later, the Romans built timber beam
bridges to ease transport; in particular,
one of those bridges, known as Caesar’s
Bridge (55 BC), is well documented by
the Italian architect Andrea Palladio
(1508–1580). The bridge was built with
simple, ready-made units and was easy
to erect and then to dismantle after the
passage of the army. At 5 to 6 meters
wide, it was built in only 10 days, near
Neuwied, where the width of the river
was 140 meters (Setra 2006), (Figure 3).
In 16th century, Andrea Palladio, the
great architect of the renaissance, con-

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 5

2 0 1 7

Şekil 3:Sezar Köprüsü/ Figure 3: Caesar’s Bridge

Şekil 4:Palladio Köprüsü Fi gure 4: Palladio’s Bridge

da 5-6 metre genişliğinde inşa edilen bu
köprünün yapımı sadece 10 günde tamamlanmıştır (Setra2006), (Şekil 3).
Rönesans mimarlarından Andrea
Palladio, 16. yy.’da, Bassano del Grappa’da (İtalya), Brenta Nehri üzerinde
ahşap kirişlerle bir köprü inşa etmiş
olup, “Mimarlığın Dört Kitabı” adlı eserde köprüye yer vermiştir. Ayakları da
dahil olmak üzere tamamen ahşap olarak inşa edilen ve 5 açıklıklı olan köprü,
aşkınlar ve savaşlar nedeniyle hasar görmesine rağmen, farklı dönemlerde geçirdiği onarımlarla günümüze ulaşmıştır
(Mettem, 2011) (Şekil 4).

structed timber beam bridge across the
Brenta River in Bassano del Grappa (Italy) and it is described in a table of his
treatise “The Four Books of Architecture”.
The structure is a 5 span truss bridge,
made entirely with wooden framework. The structure was repaired many
times because of river floods and damages caused by war, but the one that is
admired today is essentially the same
bridge designed by the famous architect.
(Mettem, 2011), (Figure 4).

2.2. Konsol Kirişli Köprüler
Daha geniş mesafeleri aşabilmek amacıyla, kiriş köprülerin gelişmiş bir formu
niteliğinde ahşap konsol köprüler inşa
edilmiştir (Brown, 2001). Basit kirişlerle
tek parça halinde geçmenin mümkün
olmadığı durumlarda açıklık, konsol kirişler yardımı ile azaltılarak mesafe geçilebilmiştir. (Mettem, 2011).
Şekil 5 ve Şekil 6’da ahşap konsol
köprü örnekleri yer almakta olup, ilki
Viollet-le-Duc tarafından çizilen konsol
ayağı, ikincisi ise geçme sistemi ile inşa
edilmiş Butan’ın geleneksel ahşap köprülerinden birini örneklemektedir (Mettem, 2011).

2.2.Timber Cantilever Bridges
Another bridge type is the cantilever
bridge which is a developed form of
beam bridges to span wider distances
(Brown, 2001). In the absence of efficient
end jointing, cantilevering is almost an
instinctive method of reaching forward
with the span and extending the opportunity afforded by limited length of the
material (Mettem,2011).
Figure 5 and Figure 6 are the examples to the cantilever timber bridges,
the first one is the outside cantilevering
abutment drawn by Viollet-le-Duc as
shown and the second shows Bhutan’s
traditional cantilever timber bridges,
which are aggregations of massive, interlocking wooden structures that form a
single bridge , as shown (Mettem,2011).
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Şekil 5: Viollet-Le-Duc tarafından çizilmiş olan konsol ayak/ Figure 5: Outside cantilevering abutment
drawn by Viollet-Le-Duc, Şekil 6: Bhutan’da bulunan geleneksel konsol kirişli köprü/ Figure 6: Cantilever
timber bridge in Bhutanesee
Şekil 7: İlk Asma
Köprü, bu örnek
Cava Adası’ndan
olmakla birlikte
yaklaşık 100 fitlik
bir açıklığa sahiptir/
Figure 7: Early
highway type of rope
bridge, this example
is from the Island
Of Java and has an
apparent span of
approximately 100
feet

166

2.3. Ahşap Asma Köprüler
İlk çağlardan itibaren ahşap asma köprüler inşa edilmiş olup ilk asma köprülerin yapımında, büyük ihtimalle sarkan
asma yaprakları veya saplarından esinlenilmiştir (Brown, 2001). Özellikle tropikal bölgelerde, uzun saplı palmiyeler
kullanılarak asma köprüler inşa edilmiştir (Şekil 7) (Ritter,1990).
Son yüzyıllarda yapım teknolojisinin
ve malzeme biliminin gelişimi ile asma
köprü tasarımları da büyük ilerleme
gözlenmektedir.
Milan Goykoviç’e göre, taş kemerli
olarak inşa edilen Mostar Köprüsü’nden
önce, aynı yerde, 35 metre uzunluğunda

2.3.Timber Suspension Bridges
Suspension timber bridges also date
back to the early times. Ideas for prototype suspension bridges probably came
from hanging vines or stems (Brown,
2001). In subtropical parts of the world,
palms with lengthy stems were used for
constructing suspension bridges (Ritter,1990), (Figure 7).
For the last two century the suspension bridge design has showed a great
progress thanks to the developments in
material science and construction technology.
According to the M. Goykoviç, before the Mostar arched stone bridge was
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Şekil 8: Mostar’da bulunan
Osmanlı öncesi Ahşap
köprünün rekonstrüksiyon
çizimi/ Figure 8: Hypotetical
reconstruction of the PreOttoman Bridge in Mostar
Şekil 9: Arkeolojik çalışmalar
sonucu ahşap köprüye ait
açığa çıkarılan izler/ Figure 9:
Archeological investigation
proved historical development
of the bridge site

ahşap bir asma köprü bulunmakta idi.
Osmanlı Dönemi öncesinden inşa edilen bu ahşap asma köprünün, Goykoviç
tarafından çizilen rekonstrüksiyon çizimi
Şekil 8’de yer almaktadır (Pasic, 1995).
Mostar Köprüsü’nün 2002-2004 yılları arasında gerçekleştirilen rekonstrüksiyon çalışmaları esnasında yapılan
kazılarda, ahşap kiriş elemanlarına ait
boşluklara ve demir çivilere rastlanılmış
olup, bu durum Goykoviç’in hipotezini
doğrulamaktadır (Sert, 2007) (Şekil 9).

2.4. Ahşap Kemer Köprüler
Basınca çalışan kemer sistemlerine ait
ilk örnekler, yüksek basınç mukavemetine sahip taş malzeme kullanılarak inşa
edilmiştir. Zaman içerisinde ahşap, tuğla, demir, çelik, ön germeli beton gibi
malzemeler de kullanılarak çok sayıda
ve tipte kemer köprü inşa edilmiştir.
Kemer köprüler yüzyıllar boyunca
geniş açıklıkları geçebilmek amacıyla
kullanılan en yaygın sistem olup, Roma
İmparatoru Trajan, Sırp Nehri üzerinde,
yaklaşık 1200 m uzunluğunda, çok açıklıklı ahşap Trajan Kemer Köprüsü’nü
inşa ettirmiştir. Köprü 1000 yılı aşkın bir
süre, en uzun kemer köprü olma özelliğini korumuş olup, Kuzey İtalya’dan
başlayıp Alpleri geçerek Adriyatik kıyıla-

constructed, there had been the wooden
suspended bridge with span of 35 meter and it was at the altitude of 53.20 m
above the sea level, and above the high
water level (50.70 above the sea level
on this place). His hypothetical reconstruction drawing of the Pre-Ottoman
bridge in Mostar is shown in Figure 8
(Pasic,1995).
While the reconstruction of Ottoman
Mostar Bridge between 2002-2004, during the excavation works, holes for the
placement of timber beam elements and
iron nails were found in the bridge site,
which verified hypothesis of Goykoviç
(Sert,2007), (Figure 9).

2.4. Timber Arch Bridges
The first examples of arch bridges were
built with stone, which has high compressive strength so works well in compression. In time examples were built
also with wood, brick, iron, steel, and
prestressed concrete.
Building arch bridges was the practical way for spanning large distances for
many years.
During the Roman Period, for the
Emperor Trajan, multi arched timber
Trajan Bridge was constructed with approximately 1200 m long. leading to the
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Şekil 10:Trajan Köprüsü rekonstrüksiyon çizimi/ Figure 10: Reconstruction drawing of Trajan Bridge
Şekil 11: Trajan Sütunu üzerinde betimlenen Trajan Ahşap Kemer Köprüsü/ Figure 11: Trajan Columnand
timber arch bridge depicted on it
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Şekil 12, Şekil13: Çin’de bulunan ahşap kemer köprüler (Gökkuşağı, Örme Köprü)
Figure 12, Figure13: Chinese timber arch bridge (Rainbow, Woven Bridge)

rına ulaşan yol güzergahı (Via Flamina),
bu köprü üzerinden geçmekte idi. Trajan
Köprüsü’ne ait en kapsamlı bilgi, Trajan
Sütunu üzerindeki tasvirlerde yer almaktadır (Mettem, 2011) (Şekil 10, 11).
Çin’de, benzersiz yapım teknikleri
ile inşa edilmiş çok sayıda ahşap kemer
köprü örneği bulunmakta olup, inşa
teknikleri nedeni ile gökkuşağı ya da
örme köprü olarak isimlendirilmektedir
(Yan, 2016, s. 2) ( Şekil 12, 13).

2.5. Ahşap Makas Köprüler
İlk makas köprüler ahşap ile inşa edilmiş olup, 19. yüzyılda sanayi devrimi ile
birlikte, ahşabın yerini demir ve çelik al-

modern day, Serbian River banks, for
more than 1000 years this was the longest arch bridge ever constructed. It carried the Via Flamina, a road that began
in Northern Italy and passed the shores
of the Adriatic, crossing the Alps. Trajan
Bridge was depicted on Trajan Column
(Mettem,2011),(Figure 10, 11).
China has a lot of wooden arch
bridges that were with unique construction techniques and skills. The use of
techniques of beams, tenons and mortises make wooden arch bridges in Fujian Province and Zhejiang Province
distinctive and commendable called as
rainbow and woven bridges which were
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Şekil 14: Palladio’nun
makas köprüsü (Andrea
Palladio’nun “Mimarlık
Üzerine Dört Kitabı”’ndan)
Figure 14: Palladio’s truss
bridge (from “Four Books
of Andrea Palladio’s
Architecture”)

mıştır (Çabuk, 2015). Palladio “Mimarlık
Üzerine Dört Kitap” adlı eserinde kendi
tasarladığı ahşap makas köprülere yer
vermiştir. Makas köprülerin inşasında,
demir gergiler ve cıvatalar kullanarak
daha geniş açıklıkların geçilebileceğini
öngören Palladio’nun düşüncelerinin,
1579 yılı için zamanının çok ötesinde
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır
(Şekil 14).

3. Türkiye’deki Ahşap
Köprülerin Yapım Sistemlerine
Göre Sınıflandırılması
Ahşap, köprülerin yapımında kullanılan
en eski yapı malzemesi olmasına karşın,
doğal koşullar karşısındaki dayanımı taşa
göre daha zayıftır. Bu nedenle; günümüze az sayıda ve yapım tarihleri en fazla
150 yıl öncesine dayanan ahşap köprüler
ulaşabilmiştir (Yılmaz ve Sert, 2017).
Genellikle Karadeniz Bölgesi’nde
yerel ustalar tarafından inşa edilmiş olan
38 adet ahşap köprünün varlığı bilinmekle beraber, 29 adedinin eski fotoğraflarına ulaşılabilmiş, bunlardan da ancak 25adedinin günümüze ulaşabildiği
saptanmıştır. (KGM, 2016).
Ahşabın malzeme olarak taşa olan
en büyük üstünlüğü hafifliği, çekme ve

constructed by weaving straight logs
crisscross together (Yan, 2016), (Figure
12, 13).

2.5. Timber Truss Bridges
Truss is the structural type which consists
of triangles formed with the connected straight members. The first examples
of truss bridges were constructed with
wood. With the industrial revolution, the
iron and steel replaced the wood in 19th
century (Çabuk, 2015).In the 16 century,
Italian architect Palladio described the
truss bridge in his I Quattro Libri dell’ Architettura.
Palladio’s trussed footbridges which
are statically determinate shows his ideas were remarkably advanced for the
time 1579, recognizing the importance
of achieving clear spans and using iron
straps and bolts (Figure 14).

3. Structural Classification of
Timber Bridges in Turkey
Traditionally timber was used in bridge
construction, however stone is stronger
and as a result able to better withstand
natural conditions. Therefore, very few
bridges dating back to 150 years ago
as a maximum have survived to date
(GDH,2016, Yılmaz and Sert, 2017)
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eğilmeye olan dayanımıdır. Ahşabın bu
özellikleri, taşırma strüktürlerin yapımına imkan vermiş olup, ahşap köprülerin
inşasında sıklıkla kullanılan bu sistem
yardımı ile geniş açıklıkların daha güvenli bir şekilde geçilmesi sağlanmıştır
(Mettem, 2011).
Ülkemizde bulunan ahşap köprüler, genellikle taş ayaklar üzerine inşa
edilmiş olup, basit kirişlerle geçilen ana
açıklıklar, enine ve boyuna kirişlerin birbiri üzerine bindirilmesi suretiyle teşkil
edilen konsol kirişler üzerine oturtulmuştur.
Döşeme kaplaması, dikmeler ve
korkulukların yapımında yine ahşap
malzeme kullanılmış olup, bazılarının
üzeri çatı ile örtülmüştür.Köprülerin yapımında genellikle çam, meşe ve kestane cinsi ağaçlar kullanılmış olup, ahşap
malzeme bağlantılarında geçme tekniği
ya da demir çiviler kullanılmıştır. Türkiye’de bugüne değin hayatta kalan ahşap
köprüler;
Kiriş,
Konsol,
Asma ve
Kompozit formlarda inşa edilmiştir.

3.1. Ahşap Kiriş Köprüler
Ahşap köprülere örnek teşkil edebilecek
ilk ve en eski örnekler, nehrin bir tarafından diğerine düşmüş ağaç gövdeleridir
(Brown, 2001). Sonraları benzer sistemler insanoğlu tarafından geliştirilerek,
ilk basit kirişli köprüler inşa edilmiştir.
Türkiye’de bilinen ve bu sistemle
inşa edilen en eski köprü, günümüzde
Çorum ili sınırları içinde yer alan, Hitit
İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşa yakınlarındaki; Hitit Köprüsü’dür. Rudolf
Naumann’a göre 8,5 m açıklığı geçen
ve Ambarlıkaya Geçiti’nin bulunduğu

Although it is a well known case that
there exist 35 each bridges constructed
generally by the local communities in
Black Sea Region, the photographs for
only 25 each of such bridges have been
found out while it has been as curtained
that 15 each of the same have survived to
the present time (GDH,2016).The most
superior properties of timber against
stone are its lightness and tensile and
flexural strength. Such features of timber
allowed construction of overflow structures and safer passageway for the larger
spanning (Mettem, 2011)
The timber bridges located in our
country are mostly built on masonry
piers and settled on the blocks supported by the main girder forming part of the
massive flat system by overlapping the
longitudinal and transverse beams on
each other. The timber materials are used
on the floor coverings, pillars and parapets while some of the bridges are covered by roofs. The trees such as pine, oak
and chestnut have commonly been used
in the construction of the bridges and
the timber materials have been connected through clearance method using iron
nails. In Turkey, timber bridges survived
today were constructed in:
Beam,
Cantilever,
Suspension and
Hybrid forms.

3.1. Timber Beam Bridges
The first and earliest examples of timber
bridges were constructed with fallen tree
trucks across a river which can be simply
defined as a horizontal beam supported
at each ends.
In Turkey, The Hittite Bridge in Ambarlıkaya near Hattuşa, the capital city of
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Şekil 15: Hitit
Köprüsü’ne ait
rekonstrüksiyon çizimi
(Nauman, 2007)/ Figure
15: Reconstruction
drawing of Hittite
Timber Bridge
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Şekil 16, Şekil 17: Tarihi Pulur Köprüsü, Erzurum (KGM,2012)/ Figure 16, Figure 17: Historical Pulur
Bridge in Erzurum (GDH,2012)

yerde inşa edilmiş olan köprü, basamak
şeklinde oyulan kayaların üzerine taşların üst üste bindirilmesi sureti ile oluşturulmuş olup üst yapısı ahşap kirişlerle
geçilmiştir (Nauman, 2007) (Şekil15).
Ülkemizde bulunan basit kirişli ahşap köprülere bir diğer örnek, Şekil 16,
17’de yer alan ve Yavuz Sultan Selim
Köprüsü olarak da bilinen Tarihi Pulur
Köprüsü’dür. Köprü, Erzurum’un Pulur Köyü sınırları içerisinde, Pulur Çayı
üzerinde yer almaktadır. 15. yüzyılda
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde
inşa edilmiş olan köprü, dört açıklıklı
olup 135,35 m uzunluğunda ve 5,50 m
genişliğindedir. Pulur Köyü sınırları içe-

the Hittite Empire, today in Çorum Province, known as the oldest bridge constructed with wooden beams laid across
Ambarlıkaya gorge as Rudolf Naumann
suggested. According to the Nauman,
the bridge was constructed to pass 8.50
m span of the yard by stones on to the
cavernous rocks in the form of stairs
while the paved superstructure is passed
through timber beams (Nauman,2007),(Figure 15).
Second example from Turkey is Pulur which is also known as Yavuz Sultan
Selim Bridge in Figure 16, 17. It is located in Erzurum, Pulur Province, on Pulur
River. It was constructed 15th century
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Figure 18, Figure 19: Historical Yakaören Bridge in Kastamonu (Photographs taken by S.Yılmaz, June 2016)
Figure 18, Figure 19: Historical Yakaören Bridge in Kastamonu (Photographs taken by S.Yılmaz, June 2016)
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risinde bulunan Tarihi Yavuz Sultan Selim (Pulur) Köprüsü, Pulur Çayı üzerine
kârgir ayaklar üzerine ahşap tabliyeli
olarak inşa edilmiş ve günümüze ulaşan tek karayolu köprüsüdür. Köprünün
restorasyonu, 2010-2012 yılları arasında
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilmiştir (KGM, 2012).
Ahşap kiriş köprülere bir diğer örnek
ise 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş,
Kastamonu İli, Abana İlçesi’nde bulunan Tarihi Yakaören Köprüsü’dür.
18.50 m uzunluğunda ve ortalama 2.80
m genişliğinde olan tek açıklıklı köprü,
taş kenar ayaklar üzerine oturtulan 40’ar
cm çapında iki adet ahşap boyuna kiriş
ile 11.50 m açıklığı geçmektedir. Köprü
üst yapısının teşkil eden karkas sistemi
ahşap payandalar ile içeriden desteklenmiştir (Şekil 18,19).

during the Ottoman Period with 135.35
m lenght and 5.50 m width with four
spans. While its piers were constructed with stone, the superstructure were
passed by timber beam structure over it
covered by soil covering. Bridge was restored by General Directorate of Highways between 2010-2012 (GDH,2012).
The third example of a timber beam
bridge is Historical Yakaören Bridge in
Abana District in Kastamonu from late
of 19th century. It is 18.50 m length and
2.80 m in width with one span of 11.52
m. It passes the river with two wooden
logs with a 40cm radius assembled over
the stone abutments. The timber beam
structure was supported under and over
by strutting timber elements shown in
Figure 18 and 19 (GDH,2015).

3.2. Ahşap Konsol Köprüler
Daha geniş mesafeleri aşabilmek amacıyla, kiriş köprülerin gelişmiş bir formu
niteliğinde ahşap konsol köprüler inşa
edilmiştir (Brown, 2001). Türkiye’de
konsol kirişlerle inşa edilmiş olan ahşap köprüler genellikle ilave sistemlerle
de desteklendiği için kompozit köprüler

A cantilever bridge is a developed form
of beam bridges to span wider distances
(Brown,2001). In Turkey, timber bridges
constructed with cantilevered beams are
generally in hybrid forms because of the
additional construction forms. Here only
cantilever timber bridge examples will be
given from Turkey.

3.2.Timber Cantilever Bridges
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Şekil 20, Şekil 21: Tarihi Buzlupınar Köprüsü, Rize (Fotoğraf: Prof.Dr.Neriman Şahin Güçhan, 2008)
Figure 20, Figure 21: Historical Buzlupınar Bridge in Rize (Photographs taken by Prof.Dr.Neriman Şahin Güçhan, 2008)

içerisinde değerlendirilmekle birlikte az
sayıda da olsa sadece konsol kirişlerle
geçilmiş köprüler de bulunmaktadır.
Rize İli, Çayeli İlçesi, Buzlupınar
Köyü’nde ve Madenli Deresi üzerinde
bulunan Tarihi Buzlupınar Köprüsü, bu
köprülere ülkemizden bir örnektir. 1906
yılında çıkan yangın sonrası yerel ustalar tarafından yeniden inşa edilen köprü
35 m uzunluğunda ve 2.20m genişliğindedir. İki kenar ayağı arasındaki 21.80
m olan mesafe, konsol kirişler yardımı
ile 13.50m’ye indirilmiştir. İstaponos
Köprüsü olarak da adlandırılan köprünün yapımında kestane cinsi ağaç kullanılmıştır. 2008 yılında üst yapısı yıkılan köprünün restorasyonu; 2012-2016
yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir
(KGM, 2012, Yılmaz ve Sert, 2017; Çabuk, 2015) (Şekil 20, 21).

3.3. Ahşap Asma Köprüler
Ülkemizde bulunan ahşap askı köprü
örneklerinde, taşıyıcı sistemi oluşturan
ana kirişlerin kuşaklanması ile kilitli bir

Historical Buzlupinar Bridge on
Madenli Stream in Buzlupınar Village,
in Çayeli district of Rize province. The
bridge was burned out during a fire in
1906 and reconstructed by the inhabitants after the fire. The bridge is approximately 35m in length and 2.20 m in width
and its 21.80 m span length decreased
to 12.50 m by cantilever transverse and
longitudinal beams overlapping to each
other. Because the superstructure of the
bridge was fallen down in1980s, it was
restored by General Directorate of Highways between 2012-2016 (GDH,2012,
Yılmaz and Sert, 2017; Çabuk, 2015),
(Figure 20, 21).

3.3. Timber Suspension Bridges
In Turkey, there are examples of timber
suspension bridges hanged by structural timber elements. For strengthening
of the main girder which forms part of
the bearing system has given way to the
establishment of the locked suspension
system and efforts have been made to
provide concurrent operation of the ma-
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Şekil 22, Şekil 23: Kastamonu’daki Tarihi Dörtocak Köprüsü (Fotoğraf: S.Yılmaz, Haziran 2016)
Figure 22, Figure 23: Historical Dörtocak Bridge in Kastamonu (Photographs taken by S.Yılmaz, June 2016)
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askı sistemi teşkil edilmekte, bu sistem
ile köprü üzerine gelen düşey yüklerin
mesnetlere aktarılması sağlanarak, ana
kirişlerin sehim yapmasının da önüne
geçilmektedir.
Kastamonu ili, Tosya İlçesi’nde bulunan ve 19. yüzyıldan günümüze ulaşan
Tarihi Dörtocak Köprüsü, 11.20 m uzunluğunda ve 3.90 m genişliğindedir. Tek
açıklıklı köprü, taş kenar ayaklar üzerine
oturtulan 35’er cm çapında beş adet ahşap boyuna kiriş ile 10 m’lik açıklığı geçmektedir Köprünün taşıyıcı ana kirişleri,
ahşap askı elemanları ile çift askı ile asılmıştır. Köprü tabliyesi üzerinde, tabliye
boyunca at arabalarının kolay erişimini
sağlamak amacıyla izlik tahtaları yerleştirilmiştir (KGM, 2015) (Şekil 22,23).

jor bearing elements of the bridge with
the bridge superstructure by preventing the deflection of the main girders
through transfers of the vertical loads to
the supports.
Historical Dörtocak Köprüsü is from
19th century in Tosya District in Kastamonu with 11.20 m length and 3.9 0m
width. One bridge was constructed
over the river spanning 10 m with five
wooden beams with a radius of 35 cm
assembled on side stone abutments. The
superstructure of the bridge constructed
with timber beam logs were hanged
by timber elements. On the deck, trail
woods were placed along the bridge
deck for the easy access of coaches
(GDH, 2015 ) (Figure 22,23).

3.4. Ahşap Kompozit Köprüler
Türkiye’de kompozit ahşap köprü örnekleri genellikle konsol ve asma sistemlerin bir arada kullanılması ile teşkil
edilmişlerdir.
Çankırı İli, Bayramören İlçesi, Melan
(Soğanlı) Çayı üzerinde bulunan köprü,
ilçe yerleşimi ile Melan Çayı’nın karşı yakasında bulunan bağ ve bostanlar
arası ulaşımı sağlamak amacıyla yak-

3.4. Timber Hybrid Bridges
In Turkey, hybrid forms were generally
used with the combination of cantilever
and suspension bridges. The first example is Historical Bayramören Bridge,
located on Melan (Soğanlı) Stream in
Bayramören Sub-District in Çankırı District, was built in order to provide access
between vineyards and truck gardens
on the other bank of the stream and the
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Figure 24: Historical
Bayramören Bridge
in Çankırı (before
restoration)

Şekil 24: Tarihi
Bayramören
Köprüsü, Çankırı
(restorasyon öncesi)

laşık 150 yıl önce inşa edilmiştir. 64.80
m uzunluğunda ve 4.00 m genişliğinde
olan köprünün 12.21 m ile 17.03 m açıklığında iki gözü bulunmaktadır. Kuzey
Anadolu fay hattı üzerinde bulunan
köprü, kızılçam cinsi ahşaplar kullanılarak inşa edilmiş ve üstü kiremitli çatı
ile örtülmüştür. Köprü; konsol ve asma
sistemlerin bir arada kullanıldığı kompozit köprülere güzel bir örnek teşkil
etmektedir. Köprünün taşıyıcı ana kirişleri, birbiri üzerinden taşırılan konsol
kirişleri üzerine oturtulmuş olup, aynı
zamanda kilitli ahşap askı kirişleri ile de
desteklenmiştir. (Şekil 24).
Ana kirişler üzerine, nehir taban seviyesinden 9.00 m yükseklikte köprü döşemesi teşkil edilmiş olup, döşeme üzerine
köprü boyunca devam eden iz tahtaları
yerleştirilmiştir. Yük çeken hayvanların
köprü üzerinden geçerken köprü döşemesine zarar vermemesi amacıyla yapılan bu iz tahtaları, aynı zamanda korkuluk ve çatı dikmelerinin payandalarının

settlement area. It has been rumoured
that the bridge dates back to 150 years
ago. The bridge is approximately 64.80
m in lenght and 4.00 m in width with
double spanned of 12.21m and 17.03 m.
The bridge has constructed with hybrid system which combines cantilever
and suspension structural systems together. That is, the main timber girders
were supported by the cantilever system established through overlapping
and locking transverse and longitudinal
beams on the stone piers and also the
main timber girders were hanged by
suspension timber elements at the same
time (Figure 24).
The bridge floors were formed on
the main girders at a height of 9.00 m
from the base level and trail woods were
placed along the bridge floors. Bridge
was reconstructed by General Directorate of Highways between 2000-2001
(Figure 25, Figure 26) (GDH,2015).
The second example is Historical
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Şekil 25, 26:
Tarihi Bayramören
Köprüsü,Çankırı
(restorasyon sonrası)

Figure 25, 26:
Historical Bayramören
Bridge in Çankırı
(after restoration)
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Şekil 27: Kompozit sistemle inşa edilen Tarihi Başkotanı Köprüsü, Ordu
Figure 27: Historical Başkotanı Bridge in Ordu constructed with hybrid system

da desteklenmesine yardımcı olmaktadır. Köprünün restorasyonu 2000-2001
yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir
(Şekil 25, Şekil 26) (KGM, 2015).
Kompozit köprülere Türkiye’den bir
diğer örnek ise, 19. yüzyılda inşa edilmiş olan, Ordu ili, Kabadüz İlçesi’nde
bulunan Tarihi Başkotanı Köprüsü’dür.
30 m uzunluğunda ve ortalama 2 m genişliğinde olan tek açıklıklı köprü, ahşap
konsol kirişleri üzerine oturtulan ana
taşıcı kirişleri ile 18 m’lik açıklığı geç-

Başkotanı Bridge located in Kabadüz
District in Ordu. Bridge was constructed
in 19th century with approximately 30 m
lenght and 2m width with one span of
18 m. The bridge has constructed with
hybrid system that the main timber
girders were supported by the cantilever
system established through overlapping
and locking transverse and longitudinal
beams and also the main timber girders were hanged by suspension timber
elements at the same time (Figure 27),
(GDH, 2015).
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mektedir. Köprünün taşıyıcı boy kirişleri
aynı zamanda ahşap askı elemanları ile
de asılarak düşey yüklerin mesnetlere
aktarılması sağlanmıştır (Şekil 27).

4. Değerlendirme ve Sonuç
Türkiye’de, antik dönemlerden günümüze ulaşamasa da 19. yy.da inşa edilmiş olan ve tarihi malzeme ve yapım
teknolojilerini günümüze aktarabilen, az
sayıda tarihi ahşap köprü örneği bulunmaktadır. Bu sebeple çok değerleri olan
bu özgün köprülerin teknik özelliklerinin keşfedilmesi önem kazanmıştır.
Bu çalışma kapsamında; ahşap köprü yapım teknolojisinin geçmişten günümüze gelişimi dünyadaki köprü örnekleri ele alınarak incelenmiş olup,
Türkiye’de bulunan, özgün detayları ile
günümüze ulaşabilen ahşap köprülerin
de yapım sistemlerine göre sınıflandırılması yapılmıştır. Elde edilen verilerin,
tarihi ahşap köprülerin yapım sistemlerinin daha iyi anlaşılması bakımından
yol gösterici olması hedeflenmiş ve aynı
zamanda ahşap köprülerin korunması
ile ilgili standartların geliştirilmesine de
katkı sağlaması beklenmektedir.
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4. Discussion and Conclusion
In Anatolia, historical timber bridges
belonging to ancient times couldn’t survive till now while only a few belonging
to 19th century are still standing and still
reflect the materials and construction
technologies of the past. Those bridges,
therefore, are very valuable and deserve
to be discovered in terms of their technical specifications.
The present study is an effort to
classify the historical timber bridges
in Turkey that have survived up until
today. Classification is the first step to
study and understand each bridge, in
order to record its preservation state as
well as to document the morphology
and typology of the existing bridges.
By this way, the knowledge achieved
in the past on timber bridge construction could be discovered for their repair
and maintenance, therefore their longterm survival. The data achieved by the
study is expected to be a useful and effective attempt to transfer the knowledge achieved in the past to young
generations.
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Kompozit Ahşap Kuleler, 80 Katlı Ahşap Gökdelen Projesi
ve Sürdürülebilir Malzeme /Qakwood Timber Tower and
Sustainable Material: Timber Lightness, Precision and
New Structural Forms in Engineered Mass Timber Towers*
Kevin P. Flanagan**

Giriş
Açık hava hepimiz için ilham kaynağıdır.
PLP Architecture, özellikle yüksek ve insan doğasına yabancı binalar açısından
insanların doğal materyallere olan kanıtlanmış yakınlığından esinlenerek ve
ahşap yapıların sağladığı faydaları göz
önünde bulundurarak Londra Cambridge Üniversitesi’nin, Mimarlık ve
Mühendislik Bölümü’nden, Smith and
Wallwork ile iş birliği içerisinde yüksek ahşap binaların gelecekte kullanım
olasılıklarını değerlendirmiştir. Sonuç
olarak sundukları teklif olan Oakwood
Timber Tower 1 - The Barbican (2016);
Londra için müthiş bir konsept plandır:
Bu, Brütalist beton formunda, ütopik bir
evrenin savaş sonrası imgesini andıran
Barbican’ın mevcut avlusuyla bütünleşik
halde 315 metre yüksekliğinde 80 katlı
bir ahşap yapıdır. Cambridge Üniversitesi, Doğal Malzeme İnovasyon Merkezi
Direktörü Michael Ramage’nin belirttiği gibi, Londra’daki tamamen ahşap ilk
gökdelen için yapılan bu konsept teklif
“yapıların geleceğine ışık tutabilir”. Bunun hemen ardından, PLP Architecture
Hollanda’da dar bir kentsel mekân için
tasarlanmış Oakwood Timber Tower
2-The Lodge için geliştirdiği tasarımı da

Introduction
We are all inspired by the out of doors.
Inspired by the evidence that people
have a closer affinity to natural materials, particularly in the context of tall, potentially alienating buildings, and given
the environmental benefits of building
in wood, PLP Architecture in London
teamed up with Cambridge University’s
Department of Architecture and engineers Smith and Wallwork to consider
the future development of tall timber
buildings. Their resulting proposal, Oakwood Timber Tower 1 – The Barbican
(2016), is an astonishing concept plan
for London:an 80-storey timber structure
rising 315 metres and integrated within
the existing courtyard of the Barbican,
a post-war vision of utopia in Brutalist
concrete form. As Michael Ramage; Director of the Centre for Natural Material
Innovation, University of Cambridge has
said, “this concept proposal for London’s
first all-timber residential high-rise was
‘a way to imagine what the future of construction could look like.”
As a ‘sequel’, PLP Architecture revealed its design for Oakwood Timber
Tower 2 – The Lodge, destined for a narrow urban space in Holland and proposing a very different type of tall structure,
driven by the lightness, tensile strength

Oakwood Timber Tower 1, The Barbican, Londra/London, BK ve Oakwood Timber Tower 2, The Lodge,
Hollanda/ Netherlands
Kevin P. Flanagan, Mimar, PLP Architects, Kurucu Ortak, Londra/ Architect, AIA, MRAIC, Partner, PLP
Architecture, London

*

**
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sunmuştur. Tasarım, kompozit ahşabın
hafifliği, dayanıklılığı ve prefabrike hassasiyeti ile gökyüzüne uzanan bir binayı
içermektedir. PLP Architecture için ahşap, havacılık dünyasına yakın olan yeni
bir malzemedir. “Kışkırtıcı ve dönüşüm
sağlayan” bir malzeme olma niteliği taşıyan kompozit ahşap; gelişmiş geometri ve malzeme araştırmalarını baz alarak
yeni, devrim niteliğinde mimari tipolojilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.
Finlandiya’da yer alan Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nde yapılan araştırma, ahşap
binaların kullanıcıları ve sakinleri üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Avusturya’da bulunan Joanneum
Araştırma Enstitüsü ve İnsani Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen
araştırmalar da ahşap yapılarda eğitim
gören çocukların, betonarme okullarda
eğitim gören çocuklara göre daha iyi bir
performans sergileyebileceklerini gösteriyor. Ahşap binalarda, insanları daha
sağlıklı ve aynı zamanda daha deneysel
anlamda daha mutlu yapabilme potansiyeli vardır. İnsanlar yapay malzemelerin
aksine doğal malzemelerle daha iyi bir
ilişki kurabiliyor ve bu malzemelerin doğal bir kaynaktan geldiğini anlayabiliyor.
Doğal malzemeler, beton veya çelik gibi
yapay malzemelerden daha çok konfor
sağlamaktadır.
Yüksek yapılarda yapısal malzeme
olarak Çapraz Lamine Ahşap (CLT) gibi
kompozit ahşap malzemelerin kullanımı gün geçtikçe daha fazla ilgi gören bir
konudur. Mimari açıdan ahşap yapıların
göze daha hoş görünen, daha rahatlatıcı, sosyal ve yaratıcı bir kentsel deneyim
yaratma potansiyeli vardır. Yapısal ortamlarda ahşabın kullanımını artıran bir
diğer kriter de ahşabın insanlar ve kent-

and prefabricated precision of engineered
timber. For PLP Architecture, it is a new
material close to the world of aviation, “a
provocation, both disruptive and
transformative” that will result in
new, revolutionary architectural typologies based on advanced geometry and
material research.
Researchers at the Natural Resources Institute in Finland have shown that
timber buildings can have positive effects
on their user’s and occupant’s health.
Research by the Joanneum Research
Institute in Austria and by the Human
Research Institute has also shown that
children taught in schools with timber
structures may perform better than in
those in schools made with concrete.
Timber buildings have the potential to
make people healthier, but also on a
more fundamental experiential level,
happier. People can identify with natural materials more than artificial ones,
understanding their provenance from a
natural source, in a way which is more
comforting and less alien than concrete
or steel.
The use of engineered mass timber,
like CLT, as a structural material in tall
buildings is an area of emerging interest. Timber buildings have the potential
architecturally to create a more pleasing, relaxed, sociable and creative urban
experience. A strong driver for the increasing use of timber in the built environment is its potential to moderate the
relationship between people and their
urban surroundings – to improve wellbeing in a city context.
Some of the most iconic tall buildings
are expressive of the structural material
from which they are constructed – the
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sel çevre arasındaki ilişkiyi yumuşatma ve
şehir ortamında insanların mutluluğunu
artırma potansiyelinin olmasıdır.
Paris’teki Eiffel Kulesi, Chicago’daki
John Hancock Center ve Londra’da yer
alan brütalist Barbican kuleleri gibi simgesel yüksek yapıların bazıları inşa edildikleri yapısal malzemenin birer yansımasıdır. Oakwood Timber Towers 1 ve
2’nin tasarımı ahşap yapıların sunabileceği estetik özellikleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. İnsanların görünür
ahşaba daha olumlu yaklaştıkları bilinen
bir gerçektir. Bu bağlamda, insanların yapısal ve yapısal olmayan ahşabı ayırt edebildiklerini gösteren doğrudan bir kanıt
olmamasına rağmen, tamamen dekoratif
ahşap boyalardan ziyade malzemenin
kendisini görmenin deneyimi daha otantik ve ilgi çekici kıldığını anlamak pek de
zor değildir.
Ahşap yenilenebilir bir kaynaktır. Çelik ve beton kullanımı gibi daha yaygın
olarak tercih edilen inşaat metotlarının
aksine, herhangi bir sınır olmaksızın yeniden yetiştirilebilir. Bir ağaç yetişirken
çevredeki karbonu içine hapseder ve bu
sayede sera gazlarının küresel ısınma
üzerindeki etkisini de azaltır. Ahşap yapılar geleneksel yapılardan neredeyse dört
kat daha hafif olabildiğinden, malzemelerin inşaat sahasına taşınması için harcanan enerji de büyük oranda azalmaktadır.
Yapı elemanı olarak ahşabın insan sağlığı
ve mutluluğu üzerinde olumlu etkilerinin
olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Bu durum ahşabı hem sosyal hem de çevresel
anlamda sürdürülebilir kılmaktadır.
Ahşabın yapısal bir malzeme olarak
kullanımı üst düzey dayanım ve sağlamlık sunar. Bu, sağlamlık ve dayanım
kullanılan malzemenin kütlesiyle kıyas-
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Eiffel Tower in Paris, the John Hancock
Center in Chicago and the brutalist Barbican towers in London. The design of
Oakwood Timber Towers 1 and 2 is an
attempt to discover the possibilities of
the aesthetics of wooden structures. It is
well recognised anecdotally that people
respond in a positive way to exposed
wood. While there is no direct evidence
that people distinguish between structural and non-structural wood in this
regard, it is hard not to feel that exposure to the working material is rather
more interesting, and more authentic,
than exposure to purely decorative timber finishes.
Wood is a renewable resource: unlike prevailing construction methods
which use concrete and steel; it can be
grown again and again, with no finite
limits. The growth of a tree actually captures carbon from the environment, further reducing the effect of greenhouse
gasses on global warming. And since a
wood building structure could be up to
four times lighter than a traditional one,
there are enormous savings on energy
expended on transporting materials to
the site. Wood has also been shown to
have a positive impact on human health
and wellbeing when used in buildings,
making it socially as well as environmentally sustainable.
As a structural material timber has
excellent specific strength and stiffness.
This means that when the strength and
stiffness are compared to the mass of
material used timber performs similarly
to steel and far better than concrete.
Concrete buildings for example have a
typical bulk density of approximately
300kg/m³, while steel buildings, which
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Şekil 1: Ahşabın
yapısal özelikleri
Figure 1: Structural
performance of
timber
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landığında ahşabın çelik malzemelerle benzer ve beton malzemelerden çok
daha iyi bir performans gösterdiği anlamına gelmektedir. Beton binaların genelde yaklaşık 300 kg/m³ değerinde bir
kütle yoğunluğu vardır. Beton zeminlere
sahip çelik binalarda ise bu rakam 160
kg/m³ civarındadır. Oakwood gibi ahşap
zeminli ahşap bir bina ise 70 kg/m³ değerinin biraz üzerinde bir kütle yoğunluğuna sahiptir.

Mimarın Açıklaması
Şehirlerdeki yoğunluk gittikçe artmaktadır. Örneğin, az katlı Barbican yapısının halihazırda var olan sekiz katına ek
olarak beş kat daha eklemeyi teklif etsek
de Paris’te eski az katlı rezidansların üst
katlarına kompozit ve CLT ahşap yapıların eklendiğini bilinmektedir. Yükseklik
ve yoğunluğun artırılması, eski yapıların
kompakt bir hale getirildiğinde taşıma
kapasitelerinin artmasını sağlar ve bu da
geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren imar
kanunu hükümlerini karşılamaktadır. İlk
kule olan Oakwood Timber Tower 1 The Barbican, istiflenmiş, dışarıdan çapraz bağlanmış ve birbirine kenetlenmiş
beş “kutudan” oluşmaktadır. Merkezdeki yığın en fazla yüksekliğe sahiptir. Her
kutu gerekli dikey dengeyi sağlamak için
bir kış bahçesiyle sonlanmaktadır.

usually have concrete floors, typically have a mass of about 160kg/m³. In
contrast a timber building with timber
floors such a s Oakwood may have a
mass of little more than 70kg/m³.

Statement from Architect
‘The densifying of cities is imminent. In
Paris, for example, we find engineered
and CLT timber structures being incorporated on top of older low-rise
residential buildings, much as we have
proposed in the addition of five storeys
to the pre-existing eight storeys of the
Barbican low rise. Increasing the height
and density is a benefit of a recent building code provision that allows for greater soil load-bearing of old foundations
once compacted. The first tower, Oakwood Timber Tower 1 – The Barbican, is
made up of five ‘boxes’ that are stacked,
externally braced and tied together. The
central stack rises the highest, with each
terminating in a winter garden that provides the necessary vertical ‘ballast’.

Oakwood Timber Tower 1Barbican, London, UK (excerpt
/ edited courtesy of University of
Cambridge)
As London’s first timber skyscraper could be a step closer to reality this
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Şekil 2: Oakwood Timber Tower 1, Barbican, Londra/ Figure 2: Meşe Ahşap Kule 1, Barbican, London

Oakwood Timber Tower 1 Barbican, Londra, BK
Londra’nın ilk ahşap gökdeleni hayata
geçmeye bir adım daha yaklaşırken araştırmacılar tarafından Barbican ile birleşik
olacak 80 katlı, 300 metre yüksekliğindeki
çok katlı ahşap bina için; Londra Belediye
Başkanı Boris Johnson’a konsept plan sunumu yapılmıştır. Cambridge Üniversitesi, Mimarlık Bölümünden araştırmacılar,
PLP Architecture ve Smith and Wallwork
mühendisleri ile birlikte çalışarak gelecekte Londra’nın merkezinde çok katlı
ahşap binaların gelişimine ilişkin araştırmalar yürütmektedir.
Başta beton ve çelik gibi yaygın kullanılan inşaat yöntemlerinin aksine yenilenebilir bir kaynak olması gibi potansiyel
faydalarından ötürü ahşabın çok katlı
binalarda inşaat malzemesi olarak kullanımı gün geçtikçe daha fazla ilgi çekmektedir. Araştırma, düşük maliyetler ve daha
hızlı yapım süreleri, daha yüksek yangın
direnci ve binaların genel ağırlığının
önemli ölçüde azalması gibi diğer potan-

week after researchers presented Mayor
of London Boris Johnson with conceptual plans for an 80-storey, 300metre
high wooden building integrated within
the Barbican.
Researchers from Cambridge University’s Department of Architecture are
working with PLP Architecture and engineers Smith and Wallwork to develop
research on the future development of
tall timber buildings in central London.
The use of timber as a structural
material in tall buildings is an area of
emerging interest for its variety of potential benefits; the most obvious being
that it is a renewable resource, unlike
prevailing construction methods which
use concrete and steel. The research is
also investigating other potential benefits, such as reduced costs and improved
construction timescales, increased fire
resistance, and significant reduction in
the overall weight of buildings.
The conceptual proposals currently being developed would create over
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siyel faydaları da araştırmaktadır.
Şu anda geliştirilmekte olan konsept
teklifler, Londra’nın merkezinde Barbican
ile birleşik olarak inşa edilecek yaklaşık 93
bin metrekarelik karma kullanımlı kuleler
ve orta yükseklikte teraslarda 1000’den
fazla yeni yerleşim birimi oluşturmayı
amaçlamaktadır.
Cambridge Üniversitesi, Doğal Malzeme İnovasyon Merkezi Direktörü Dr.
Michael Ramage şöyle demektedir: “Barbican, geçtiğimiz yüzyılın ortalarında
Londra şehrine rezidans yaşamını getirmek için tasarlandı ve bu plan başarıya
ulaştı. 21. yüzyılda yapıların geleceğinin
nasıl olabileceğini hayal etmek adına
Barbican kulesiyle ilgili tekliflerimizi sunduk.”Londra; geleceğe uyum sağlamak
istiyorsa şehrin yoğunluğunun daha da
artırılması gerekiyor. Bunun bir yolu da
daha yüksek binalar yapmaktır. İnsanların çelik ve beton kulelerin aksine, doğal
malzemelerden yapılmış yüksek binalara
daha fazla sempati duyduğuna inanıyoruz. Temel önerme, ahşap ve diğer doğal malzemelerin performanslarının çok
altında kullanılması ve bu malzemelere
gerekli değeri vermememizdir. King’s
College Şapeli’nden Westminster Hall’a
kadar neredeyse tüm tarihi binalarda ahşap kullanımı oldukça yaygındır.”
Günümüzde nüfusun büyük kısmı
şehirlerde yaşıyor; bu nedenle çok katlı
ahşap yapı çalışmaları kentsel bağlamda
refahımızı yükseltmek üzere tasarlandı.
Mimari açıdan ahşap yapıların göze daha
hoş görünen, daha rahatlatıcı, sosyal ve
yaratıcı bir kentsel deneyim yaratma potansiyeli vardır. Ahşabın kullanımı bu şehirdeki binaların yapımını değiştirebilir.
Bu çığır açan tasarım ve mühendislik tabanlı araştırma için Cambridge Üniversi-

1,000 new residential units in a 1 million sq ft mixed-use tower and mid-rise
terraces in central London, integrated
within the Barbican.
Dr Michael Ramage, Director of
Cambridge’s Centre for Natural Material Innovation, said: “The Barbican was
designed in the middle of the last century to bring residential living into the
city of London – and it was successful.
We’ve put our proposals on the Barbican as a way to imagine what the future
of construction could look like in the
21st century.
“If London is going to survive it
needs to increasingly densify. One way
is taller buildings. We believe people
have a greater affinity for taller buildings in natural materials rather than
steel and concrete towers. The fundamental premise is that timber and other
natural materials are vastly underused,
and we don’t give them nearly enough
credit. Nearly every historic building,
from King’s College Chapel to Westminster Hall, has made extensive use of
timber.”
Kevin Flanagan, Partner at PLP Architecture said “We now live predominantly in cities and so the proposals
have been designed to improve our
wellbeing in an urban context. Timber
buildings have the potential architecturally to create a more pleasing, relaxed, sociable and creative urban experience. Our firm is currently designing
many of London’s tall buildings, and
the use of timber could transform the
way we build in this city. We are excited to be working with the University
and with Smith and Wallwork on this
ground-breaking design- and engi-
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tesi ve Smith and Wallwork ile çalışmak
heyecan verici bir paylaşım olmuştur.
Çok katlı ahşap binalara ilişkin araştırma, çelik ve beton ile inşa yöntemini
kopyalamaktan ziyade ahşap binalar ile
yeni tasarım olanaklarının geliştirilmesi
konusuna da odaklanmaktadır. Ahşap
yapılara geçiş kentsel çevreler ve yapılar üzerinde daha geniş çaplı bir olumlu
etki yaratabilir ve sadece binanın estetik
unsurları konusunda değil, tasarımlarını
yansıtan yapısal metodolojiler ile ilgili de
etraflıca düşünme fırsatı sunmaktadır.
Çelik, cam ve betonda yapılan büyük
yeniliklerin 19 ve 20. yüzyılda yapıları
kökten değiştirmesi ve Joseph Paxton’ın
Crystal Palace’ı ve Walter Benjamin tarafından betimlenen Paris kemerleri gibi
tipolojilerin oluşmasını sağlaması gibi,
yapılarda ahşap kullanılması da 21. yüzyılda tamamen yeni deneyimlerin ortaya
çıkmasına sebep olabilir.
Bu yeni binalarda kullanılacak ahşap
“plantasyonlardan elde edilen kereste”
olarak anılmaktadır. Dünyadaki plantasyon ormanlarının sayısı gittikçe artmaktadır. Sadece Kanada önümüzdeki
70 yıl içerisinde 15 milyar m³’ten daha
fazla mahsul ormanı yetiştirebilir. Bu orman, yaklaşık bir milyar insana barınak
sağlayabilir.
Smith and Wallwork’ten Simon
Smith şöyle demektedir; “Ahşap şu
anda mevcut olan tek yenilenebilir yapı
malzemesi, çelik ve betonun yanında
modern kompozit ahşap kullanımı şehirlerimizin büyümesine ve yenilenmesine katkıda bulunabilir. İlk ahşap gökdelenin yapılması artık an meselesidir.”
Mevcut durumda dünya üzerindeki
en yüksek ahşap bina, Norveç Bergen’de
yer alan 14 katlı bir apartmandır. John-
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neering-based research.”
The tall timber buildings research
also looks towards creating new design
potentials with timber buildings, rather
than simply copying the forms of steel
and concrete construction. The transition
to timber construction may have a wider
positive impact on urban environments
and built form and offers opportunities not only to rethink the aesthetics of
buildings, but also the structural methodologies informing their design as well.
Just as major innovations in steel,
glass, concrete revolutionized buildings
in the 19th and 20th centuries, creating
new typologies such as Joseph Paxton’s
Crystal Palace and the Parisian arcades
described by Walter Benjamin, innovations in timber construction could lead to
entirely new experiences of the city in the
21st century.
The type of wood these new buildings would use is regarded as a ‘crop’.
The amount of crop forest in the world is
currently expanding. Canada alone could
produce more than 15 billion m³ of crop
forest in the next 70 years, enough to
house around a billion people.
Simon Smith of Smith and Wallwork
engineers said: “Timber is our only renewable construction material and in
its modern engineered form it can work
alongside steel and concrete to extend
and regenerate our cities. It is only a matter of time until the first timber skyscraper is built”.
At present, the world’s tallest timber
building is a 14-storey apartment block
in Bergen, Norway. The proposals presented to Johnson included concepts for
a timber tower nearly 300m high, which
would make it the second tallest building

185

2 0 1 7

186

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 5

son’a yapılan sunum; sunulan teklifler,
The Shard’ın ardından Londra’nın ikinci
en yüksek binası olacak, yaklaşık 300 m
yüksekliğindeki ahşap kule konseptlerini içermektedir.
Dr Ramage sözlerine şöyle devam
etmiştir: “Mimari ve mühendislik tasarımını yaptık ve yapının dayanıklı olacağını kanıtladık; diğer yandan, daha önce
kimse bu ölçülerde bir yapı inşa etmeyi
denemedi. Yapı ve inşaat sektöründeki
esas zorluklar hakkında yeni bir anlayış
geliştiriyoruz. Önümüzde uzun bir yol
var; ancak, karşılaşacağımız zorluklar ile
başa çıkabileceğimizden eminiz.”
Esas yapı malzemesi ahşap olan evlerde oturacak bireyler için en büyük endişe kaynağı ise büyük ihtimalle yangın
riskidir. Diğer yandan, projede yer alan
ekip, teklif olarak sunulan binanın mevcut durumda çelik ve betonarme binalar
için geçerli olan tüm yangın mevzuatlarını karşılayacağını ve hatta standartların da üzerine çıkacağını belirtmektedir.
Aynı zamanda yakın geçmişte yapılan bir araştırma ahşap binaların bina
sakinlerinin sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini göstermiştir. Bir
diğer araştırma da ahşap yapılarda eğitim gören çocukların betonarme okullarda eğitim gören çocuklardan daha
iyi bir performans sergileyebileceklerini
göstermiştir.
Barbican tasarımları küresel ölçekte
tanınan mimarlar ve yapı mühendisleri
ile iş birliği içerisinde Cambridge Üniversitesi tarafından geliştirilen bir dizi
ahşap gökdelen tasarımı içinde bir ilktir. Projeye İngiltere Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi finansal
destek sağlamaktadır.
1. At + 1000 ft / 300m yükseklik-

in London after The Shard.
Dr Ramage added: “We’ve designed
the architecture and engineering and
demonstrated it will stand, but this is at
a scale no one has attempted to build
before. We are developing a new understanding of primary challenges in
structure and construction. There is a lot
of work ahead, but we are confident of
meeting all the challenges before us.”
Perhaps the most obvious concern
for potential residents of homes built
primarily from timber is fire risk. However, the team involved in the project said
the proposed building would eventually
meet or exceed every existing fire regulation currently in place for steel and concrete buildings.
Recent research has also shown that
timber buildings can have positive effects on their user and occupant’s health.
Some recent studies have also shown
that children taught in schools with timber structures may perform better than in
those made of concrete.
The designs for the Barbican is the
first in a series of timber skyscrapers
developed by Cambridge University in
association with globally renowned architects and structural engineers with
funding from the UK’s Engineering and
Physical Sciences Research Council. (excerpt / edited)
1. At + 1000 ft / high and 1,000 residential units “Spectacular headline grabbing Oakwood Timber Tower ”– Technologist.EU, January 2017, page 15, 16
2. The built environment is responsible for between 1/3 and 1/2 of all anthropogenic CO2 emissions
3. The urban population of the earth
will approximately double by 2100; with
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Şekil 3: Meşe
Ahşap Kule 1,
Barbican, Londra/
Figure 3: Oakwood
Timber Tower 1

te and 1,000 konut alanından oluşan
Oakwood Timber Tower ” – Technologist.
EU, Ocak 2017, sayfa 15, 16
2. İnsan kaynaklı CO2 emisyonu, 1/3 1/2 arası bir oranda yapı ortamından kaynaklanmaktadır.
3. 2100 itibarıyla dünyadaki kentsel
nüfusun iki katına çıkacağı tahmin ediliyor; bununla birlikte CO2 yayılımı da artacaktır.
4. Oakwood Timber Tower 1’de kullanılan malzemeler Avrupa’daki ormanlarda sadece 120 dakikada “yetiştirilebiliyor”
(60 - 65.000 m3 ahşap; sadece Oakwood
Timber Tower 1 tarafından +100.000 ton
CO2 tasarrufu; bu değer ±1000 insanın
ömrü boyunca oluşturduğu CO2 emisyonuna/ayak izine eş değerdir.)

Oakwood Timber Tower 2
The Lodge
Meşe Ahşap Kule 1 projesinden edinilen
deneyimlerle bir hiperboloit oluşturacak
şekilde bir araya gelen düz dikey CLT ve
lamine ahşap sütunlar ile modüler zemin
panellerinden oluşan sepet örgüsü şek-

an expect CO2 profile to rise also.
4. It takes EU forests only 120 minutes to “grow” material for Oakwood
Timber Tower 1 – 60 - 65,000 m3 of
timber; with + 100,000 tons of CO2
Saved, sequestered/replaced by Oakwood Timber Tower 1; equaling ± 1000
human lifetimes of CO2 emissions/footprints .

Oakwood Timber Tower 2 –
The Lodge
Oakwood Timber Tower 2 – The Lodge
is a sequel [proposal] advancing lessons learned: a basket-weave concept
of modular floor panels with straight
vertical columns of CLT and laminated
timber that form a hyperboloid.
The design extends an earlier collaboration between PLP Architecture,
Smith and Wallwork engineers and the
Centre for Natural Material Innovation
at the University of Cambridge. The
130m proposal for the World’s tallest
State-of-the-Art all timber tower for
Provast; a client involved in many so-
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linde bir konsept olarak hazırlanmıştır.
Tasarım; PLP Architecture, Smith and
Wallwork mühendisleri ve Cambridge
Üniversitesi Doğal Malzeme İnovasyon
Merkezi’nin daha önceki projelerde kurduğu ortaklığı genişletmektedir. Sosyal
açıdan duyarlı birçok tasarıma imza atan
bir müşteri olan Provast için 130 m yüksekliğindeki dünyanın en yüksek Teknoloji Harikası ahşap kulesi için verilen teklif
üzerinde çalışılmaktadır.
Kulenin enine kesiti tabanda yaklaşık
24 metreye 48 metrelik zeminle ovaldir.
Kesişen tabakalı (tutkallı) ahşap kolonlardan oluşan katmanlı cephe, kulenin
ana yanal denge unsurunu sağlayan örgü
benzeri taşıyıcı bir cephe oluşturuyor. Bu
cephe kulenin çekim yükünün büyük bir
kısmını da taşımaktadır. Tabakalı (tutkallı) ahşap cephe kolonları 3,6 m’lik eşit
aralıklarla çevre geneline yerleştirilmiştir ve kulenin yüksekliği boyunca düz
unsurlar olarak yükselmektedir böylece
bir hiperboloit formu oluşturmaktadır.
Tabakalı (tutkallı) ahşap cephe kolonları
kule boyunca uzanırken yaklaşık boy eksenleri kadar burularak cepheye paralel
kalmaktadır.
Tüm ahşap kolonlar ve duvarlar bina
yüksekliği boyunca sürekli bir şekilde
yükselerek geleneksel platform yapım
derzlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır.
Yapı şeması giriş katta restoranlar ve
plazanın üst katlarında teras kafe gibi sosyal yapıları da kapsamaktadır. Şehirdeki
en yüksek yapıda bulunan ve yerleşim
birimlerinin en üst katında yer alan, şehir
sakinlerinin hizmetindeki SkyBar, yakın
çevredeki park ve kıyı şeridinin göz alıcı
panoramik manzaralarına sahiptir.
Hafiflik, burulma dayanımı ve kom-

cially responsive designs.
The Oakwood Tower is an attempt
to discover the possibilities of the aesthetics of wooden structures. It is well
recognized anecdotally that people
respond in a positive way to exposed
wood. While there is no direct evidence
that people distinguish between structural and non-structural wood in this
regard, it is hard not to feel that exposure to the working material is rather
more interesting, and more authentic,
than exposure to purely decorative timber finishes. The tower’s cross section is
oval with a floor print of approximately 24m by 48m at the base. A layered
façade comprising crossing glulam
(glued laminated timber) columns creates a woven like load bearing façade
that provides the main lateral stability
element of the tower. This façade also
carries a large portion of the gravity
load of the tower. The glulam façade
columns are evenly spaced at 3.6m on
the perimeter and extend as straight
elements throughout the height of the
tower. This creates a hyperboloid 3D
form. As the glulam façade columns
rise up the tower they will twist about
their longitudinal axis to remain parallel
to the façade.
All timber columns and walls will
run continuous throughout the height
of the building, eliminating the tradition platform construction joint.
The scheme incorporates social
amenities at the base, including restaurants and a terrace plaza café that leads
to an upper public plaza. A public SkyBar that offers panoramic views of the
nearby park and coastline, the tallest
such public area in the city, tops the
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pozit ahşabın prefabrike olanakları ile
öne çıkan tasarım, modern uçak kanatlarında ve gövdelerinde de kullanılan karbon fiber şeritlerin çapraz bir biçimde birleştirilmesiyle oldukça hassas bir yapının
oluşturulmasını sağlamaktadır. Binanın
silüeti, tıpkı bir buğday yığınını andıran
doğal bir şekilde iç bükey olarak yükseliyor. Dış yüzey etrafında taşınan yapısal
yükler ile birlikte düz unsurlar, tekrarlanan ve yapı için oldukça verimli bir şekilde kullanılmıştır. Bu unsurlar hafif ve güçlü bir açık sepet örgüsüne benzer şekilde
sürekli dağılıma sahip bir “uçak gövdesi”
gibi hem dikey hem de burulumla ilgili yüklere karşı dayanım sağlamaktadır.
Teklif, yoğun kentsel bölgeye taşınması
kolay olan ve zaman ve maliyetten tasarruf sağlayarak aşamalar halinde sessizce
monte edilebilen üç katlı yapı unsurlarına
sahiptir.
Avrupa’daki ormanlar 40 dakikada
OTT2 kulesinin 18.000 m³’lük ahşap ihtiyacını karşılayabiliyor; burakam 30.000
ton oranında CO2 tasarrufuna eşdeğerdir.
Oakwood Timber Tower 2, şehirde yeni
ve canlı bir bölge oluşturmak için bir dizi
fonksiyon sunacaktır. Bu proje ile bölgenin ilk WELL Sertifikalı ofis alanını oluşturmayı da planlıyoruz.
WELL Building Standard® (WELL
Bina Standardı) tamamen insan sağlığı ve refahına odaklı dünyanın ilk bina
standardıdır. WELL, yapı çevresini insan
sağlığını ve refahını destekleyecek bir araç
haline getirerek tasarım ve inşaat alanındaki en iyi uygulamaları kanıtlara dayalı
medikal ve bilimsel araştırmalarla bir araya getirmektedir. Binada ayrıca üst düzey
kalitede yerleşim alanları ve toplumu desteklemek üzere herkese açık birçok sosyal
olanak bulunacaktır.
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section rising through the residential
space.
The design, driven by the lightness,
torsional strength and prefabricated
possibilities of engineered timber, echoes the cross-laminated engineering
of carbon fiber ribbons in modern aero
plane wings and fuselages, creating a
high-precision structure. The design’s
silhouette appears entasis, much like
sheaths of wheat standing. This use
of straight members is repetitive and
highly efficient to build, with structural
loads carried around the outer surface: a
type of ‘airframe’ resisting both vertical
loads and torsional loads in a continuous distribution, similar to an open basket-weave – light and strong. The proposal has three-storey elements that are
easily brought to this dense urban site
and quietly assembled in stages, with
time and cost savings.
It takes EU forests 40 minutes to
grow our OTT2 tower’s 18,000 m³ of
timber; equivalent to saving/ sequestering 30,000 TONS of CO². Oakwood
Timber Tower 2 will provide a mix of
functions to create a vibrant new area
of the city.
We intend to create new WELL Certified office space, a first for the region.
The WELL Building Standard® is
the world’s first building standard focused exclusively on human health
and wellness. It marries best practices
in design and construction with evidence-based medical and scientific research – harnessing the built environment as a vehicle to support human
health and wellbeing. The building will
also contain high quality residential
space and numerous shared amenities
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Şekil 4: Ahşap ve
sürdürülebilirlik/
Figure 4: Timber
and sustainabilty

Projeler hakkında
daha fazla bilgi:
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1. OTT1’in yapımı esnasında yaklaşık
65.000 m3’lük yapısal ahşap kullanılacaktır.
2. Yapım sırasında PEFC veya FSC
sertifikalı ormanlardan gelen yapısal yumuşak ağaçlar kullanılacaktır.
3. OTT1’de kullanılan bu yapılar ahşap
iskelette 50.000 ton CO2’yi hapsedebilme
kapasitesine sahip olacaktır. Bu rakam
5000 Londralı’nın neden olduğu CO2
emisyonuna denk gelmektedir.
4. CO2 bakımından yoğun malzemeler
olan çelik ve betonun yerini alarak daha
fazla CO2 tasarrufu sağlayacaklardır.
5. Ahşap yapı beton yapılara kıyasla
dört kat daha hafif olacaktır.
6. Geleneksel inşaat süreçlerine kıyasla bu binaların yapımı daha çabuk ve daha
sessiz olacaktır. Ahşap yapı, inşaat trafiğini de azaltmaktadır. Bir kereste kamyonu
beş beton kamyonunun taşıdığı malzemeyi taşıyabilir.

Ahşap hakkında daha fazla bilgi:
İngiltere’de yetiştirilen yumuşak ve
sert ağaçların sayısı artmaktadır. Önümüzdeki 50 yıllık dönem boyunca İngiltere’de yaklaşık %30 daha fazla yumuşak
ağaç kullanıma hazır hale gelecektir.
İngiltere’deki ormanlar çimento ve

to support the community.

Further information about
the proposals:
1. Our buildings would use some
65,000m3 of structural timber in their
construction, for OTT1.
2. They would use structural softwood from PEFC or FSC certified forests.
3. They would lock-in 50,000tCO2 in
the building timber frame, equivalent to
the annual CO2 emissions of 5,000 Londoners, for OTT1.
4. They would displace more CO2
intensive materials such as steel or concrete, creating additional CO2 savings.
5. The timber structure would be
four times lighter than its concrete
equivalent.
6. The buildings would be quicker
and quieter to build when compared
to conventional construction. A timber
structure reduces construction traffic,
one timber lorry delivers the equivalent
of five concrete lorries.

Further information about
timber:
The availability of UK-grown
softwoods and hardwoods is increasing. Over the next 50-year period
the UK will have approximately 30%
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çelik endüstrisinden çok daha fazla verim
sağlamaktadır. 9 mt çimento ve 10 mt çeliğe kıyasla ormanlar, her yıl 11 mt’yi aşkın biyokütle oluşturmaktadır.
İngiltere kişi başına Almanya’nın yarısı ve Finlandiya’nın sadece dörtte biri
kadar ahşap kullanmaktadır.
Avrupa’daki ormanlar gittikçe büyümekte ve her yıl 200 milyon m3 ağaç stoklara eklenmektedir. Bu, her yıl 100 adet
OTT1 binasının inşası için gerekli olan
malzemeyi karşılamaya yeterlidir (sadece
fazla malzemelerin kullanımıyla).
Avrupa sınırları içerisindeki platasyon ormanlardan alınan ağaçlar kullanılarak yıllık kabaca 100 Oakwood Kulesi’nin
inşa edilebileceğini ve her yıl 200 milyon
m3 ağacın EU ağaç stokuna eklenebileceğini tahmin ediyoruz.

Bilgilendirme Dosyası
Oakwood Timber Tower 1 The Barbican
Mimari: PLP Architecture
Mühendisler: Smith and Wallwork
Finansman: Ön finansman İngiltere
Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi’nden alınmıştır.
Konum: Barbican, Londra
Malzeme: Kompozit ahşap - çapraz lamine ahşap ve tabakalı (tutkallı) ahşap
Yükseklik: 315 m / 80 kat
Tesis: Karma kullanım
Durum: Teklif 2016’da verildi
(devam ediyor)
Oakwood Timber Tower 2 –
The Lodge
Oakwood Timber Tower 2 – The Lodge Mimari: PLP Architecture
Mühendisler: Smith and Wallwork
Müşteri: Provast NL
Konum: Hollanda
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more home-grown softwood available for use.
The UK’s forests are more productive than our cement and steel industries, producing over 11mt of biomass
each year compared to 9mt of cement
and 10mt of steel.
The UK uses only half the
amount of timber per capita as does
Germany and only a quarter of that
of Finland.
The EU managed forests are
growing in managed forests, each year
200milllion m3 is added to wood stocks,
enough to build 100 of these OTT1
buildings every year (using surplus material only).
As a Crop, drawn from managed
forests within the EU, we broadly estimate 100 Oakwood Towers are possible, using only yearly surplus ; with
200milllion m3 added yearly to EU
wood stocks.

Further Informations
Oakwood Timber Tower 1The Barbican
Architect: PLP Architecture
Engineers: Smith and Wallwork
Funding: Initial funding from the
Engineering and Physical Sciences
Research Council, UK
Location: Barbican, London
Material: All engineered mass timber – cross-laminated timber and
glulam Height: 315m / 80 storeys
Facility: Mixed-use

Oakwood Timber Tower 2 –
The Lodge
Architect: PLP Architecture
Engineers: Smith and Wallwork Client: Provast NL
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Oakwood Timber Tower 1 – The Barbican ve Oakwood Timber Tower 2 – The Lodge, inşaat animasyonları, görsel PLP Architecture tarafından sağlanmıştır

Malzeme: Kompozit ahşap - çapraz
lamine ahşap
Yükseklik: 130 m / 30 kat
Tesis: Karma kullanım Yerleşim birimi/SkyBar
Durum: Fizibilite Teklifi 2016’da verildi (devam ediyor)

Location: The Netherlands
Material: All engineered mass timber – cross-laminated timber Height:
130m / 30 storeys
Facility: Mixed-use residential/Skybar
Status: Feasibility Proposal 2016 (ongoing)
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Treet- Dünyanın En Yüksek Ahşap Binası
The Construction of TREET – How did we do it?
Ole Herbrand Kleppe*

Treet, Bergen’de şehir merkezi yakınında yer alır. Şehir, Norveç’in batı kıyısında “fiyortlara açılan kapı” olarak
tanınır.
Şantiye alanı, 30 m yüksekliğe sahip
ve üzerinden günde 25.000 araç geçen
“Puddefjordsbroen” anayol köprüsünün
yanında bulunmaktadır.
Şehrin Nâzım Planı 2005 yılında geliştirilmeye başlandığında mimarlar Tor
Lund ve Geir Brekke (Lund & Partners
AS), binanın köprüyle uyumlu olması,
devasa köprü yapısıyla “aynı yüksekliğe” ulaşabilmesi için 15-20 kat olması
gerektiğini gördüler.
Bergen’de binalar (birkaç istisna hariç) maksimum 27 metre yükseklikte
ve 9 katlı olabiliyordu. Ancak ahşap bir
yapı olarak sunulduğu için Belediyeler
14 katlı bir binaya izin verdiler. Böylece
TREET fikri doğmuş oldu!
2010 yılında dünyanın en yüksek ahşap binası Melbourne’daki Forté binasıydı. Forté, hem kat hem de duvar elemanları için CLT (çapraz tabakalı ahşap)
kullanılan 10 katlı (33 metre yükseklikte) bir konut binasıdır. 2010 yılında bu
yükseklik; CLT bazlı ahşap bir bina için
maksimum yükseklik kabul ediliyordu.
Bu nedenle daha yüksek bir ahşap bina
inşa edebilmek için taşıyıcı sisteminin
yapı mühendisliğinde alternatif bir yöntem geliştirmek gerekiyordu.

TREET is situated close to the city centre in Bergen. The city is known as “The
gateway to the Fjords” on the west coast
of Norway.
The construction site is beside a major road bridge, “Puddefjordsbroen”,
30 m high, with 25.000 cars passing
every day.
When development of the Master
Plan started in 2005, the architects Tor
Lund and Geir Brekke (Lund & Partners
AS), found that the building should be
15-20 storeys to be able to match the
bridge (to “stand up” to the massive
bridge construction).
In Bergen, buildings are to be maximum 27 meters high – 9 storeys (with
a few exceptions). But by introducing
a wooden building, the Municipalities
gave building permission for a 14 storey building. And the idea of TREET was
born!
In 2010 the tallest timber building
in the world was the Forté building in
Melbourne. Forté is a 10 storey (33 meters high) residential building based on
CLT (Cross Laminated Timber) constructions for both floor and wall elements. By 2010 this was considered the
maximum height of a timber building
based on CLT. So to build higher timber
buildings, it was necessary to develop
an alternative method for structural engineering of the load bearing system.
In close cooperation with Norwe-

Ole Herbrand Kleppe, Yüksek İnşaat Mühendisi, Proje Baş Müdürü, BOB Eiendomsutvikling AS
/ Master of Civil Engineering Chief Project Manager, BOB Eiendomsutvikling ASc

*
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Şekil 1: Treet inşaat sonrası/ Figure 1:
Treet building (Fotoğraf: David Valdeby)

Şekil 2: Norveç, Bergen
Figure 2: Bergen, Norway
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Şekil 3:
Puddefjordsbroen
köprüsü ve inşaat
alanı/ Figure 3:
Puddefjordsbroen
bridge and
construction side
(Fotoğraf: BOB)

Sweco AS’nin (İskandinav Mühendislik Şirketi) Yüksek İnşaat Mühendisi
Rune Abrahamsen; Norveç Kereste Teknolojisi Enstitüsü ve Norveç Teknoloji
Enstitüsü (NTNU) ile yakından çalışarak
14 katlı ahşap bir bina yapımına olanak
tanıyan bir konsept geliştirdi. Konsept,
tabakalı ahşaptan oluşan bir yük sistemine (sütun ve kirişler) dayanıyordu ve

gian Institute of Wood Technology and
Norwegian Institute of Technology
(NTNU), Rune Abrahamsen, Master of
Civil Engineering at Sweco AS (Scandinavian Engineering company) developed a concept allowing a 14 storey timber building. The concept is based on a
load bearing system of glulam frames
(columns and girders), and apartments
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Şekil 4: Vikingskipet Buz Pateni Sahası/ Figure 4: Vikingskipet Ice Skating Area (Fotoğraf: vg.no, Fotoğraf: dagbladet.no)

daireler prefabrik yapı modülleri olarak
hazırlanacaktı. Sonraki adım proje ekibinin karşılaşılacak bütün güçlüklerle
başa çıkabileceğinden emin olmak için
doğru yetkinliğe sahip proje partnerlerinden oluşan bir grup bulmaktı ve işin
başlında aşağıdaki ekip kuruldu.
Geliştirici: BOB Eiendomsutvikling AS
BOB Eiendomsutvikling AS, BOB BBL
Group bünyesinde bir şirkettir ve BOB üyeleri/tüketicileri için yeni dairelerin geliştirilmesinden sorumludur. www.bob.no
Mimar: ARTEC AS
ARTEC AS, Bergen’de yerel bir mimarlık şirketidir. www.artec.no
Mühendislik ekibi: Sweco AS
Sweco, İskandinavya’nın önde gelen
mühendislik şirketlerinden biridir. www.
sweco.no
Tabakalı ahşap iskelet ve CLT yüklenicisi: Moelven Limtre AS
Moelven Limtre, inşaat sektörü için yapı
malzemeleri ve sistemleri üreten İskandinav
Moelven Group’un bir parçasıdır. Moelven
Limtre, ahşap köprüler ve ahşap binalar
için önde gelen bir tabakalı ahşap yapı üreticisidir. www.moelvenlimtre.no
Prefabrik modüler daire yüklenicisi:
Kodumajatehase AS

made as prefabricated building modules. Next step was to find a group of
project partners with the correct competence to make sure the project team
would cover all challenges to come. So
the following team was established:
Developer: BOB Eiendomsutvikling AS
BOB Eiendomsutvikling AS is a company in the BOB BBL group, and responsible for the development of new apartments
for BOB members/costumers. www.bob.no
Architect: ARTEC AS
ARTEC AS is a local architect company
in Bergen, www.artec.no
Engineering team: Sweco AS
Sweco is one of the leading engineering
company in Scandinavia, www.sweco.no
Contractor for glulam frames and
CLT: Moelven Limtre AS
Moelven Limtre is part of Moelven
Group, a Scandinavian group producing
building materials and systems for the
construction industry. Moelven Limtre is
a leading producer of glulam structures for
timber bridges and timber constructions,
www.moelvenlimtre.no
Contractor for prefabricated modular apartments: Kodumajatehase AS
Kodumajatehase is an Estonian pro-
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Şekil 5: Ahşap köprü/ Figure 5: Timber bridge
(Fotoğraf: Moelven)
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Şekil 6: Taşıyıcı Sistemin Görünüşü/ Figure 6: Vertical
Section of load bearing structures (Fotoğraf: Moelven/NTNU)

Kodumajatehase, Estonya’nın Tartu
şehrinde bulunan Estonyalı bir modüler
daire üreticisidir. www.kodumaja.ee

ducer of modular apartments, situated in
Tartu, Estonia. www.kodumaja.ee

Yapının Taşıyıcı Sistemi

The development of glulam load bearing frames took off as a result of the
Olympic Winter Games in Lillihammer,
Norway in 1994. During construction
of Vikingskipet, (the indoor ice skating
arena at Hamar), Sweco and Moelven
developed technology for massive glulam load bearing frames.
This technology is also used for the
engineering of timber bridges (both
railroad bridges and road bridges) in
Norway.
TREET is inspired by timber bridges.
By turning the timber frame construction upwards, it can take vertical loads.
Prefabricated modular apartments
has been used in Scandinavia for decades. They have traditional wooden
structures for constructions for floor,
walls and ceiling, and can be stacked
for 5 storeys without any secondary
load bearing system. This is well known
technology.
But to make a 14 storey building, a
second load bearing system is needed
– the glulam frames. The glulam lattice

Tabakalı ahşap taşıyıcı iskelet sistemin
gelişimi; 1994 yılında Lillihammer, Norveç’te gerçekleştirilen Kış Olimpiyatları’yla hızlandı. Vikingskipet’in inşaatı
sırasında (Hamar’da kapalı buz pateni
sahası), Sweco ve Moelven masif tabakalı ahşap taşıyıcı iskelet teknolojisini
geliştirdi.
Bu teknoloji ahşap köprüler (hem
demiryolu köprüleri hem de yol köprüleri) için de kullanılmaktadır.
Treet için ahşap köprülerden ilham
alındı. Ahşap iskelet yapı yukarı döndürülerek dikey yükleri de taşıyabilmesi
sağlandı.
Prefabrik modüler yani hazır ahşap
yapılar; İskandinavya’da onlarca yıldır
kullanılmaktadır. Bu daireler; zemin,
duvarlar ve tavan inşaatında kullanılan
geleneksel ahşap yapım sisteminde inşa
edilirler ve ikincil taşıyıcı sisteme gerek
kalmadan beş kata kadar çıkabilirler.
Hafif ahşap yapım sistemi olarak adlandırılan bu sistem dünyada iyi bilinen bir
teknolojidir.

The load bearing system
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Şekil 7: Modüler
dairelerin taşınması/
Figure 7: Lifting of
modular apartment
(Fotoğraf: Kodumaja)

Treet için; 14 katlı bir ahşap bina inşa
edilirken ikinci bir taşıyıcı sisteme ihtiyaç
duyulmuştur. Tabakalı ahşap iskelet, 5.
kattaki 3 metre yüksekliğe sahip tabakalı
kafes giriş ve 5. kata bir platform yapısı eklenerek daha yüksek katlardaki kuvvetlerin tamamı tabakalı ahşap iskeletlerle yere
aktarılmıştır. Platform yapısına “Power
Floor” (Güç Katı) adı verilirken, platform
yapısında özel bir modüler daireye yer
almış ve “Power Floor Apartment” (Güç
Katı Dairesi) olarak adlandırılmıştır. Platformun üzerinde (5. kattan sonra) üst kattaki modüler daireler için temel olacak bir
beton döşeme yapılmıştır.
Böylece ilk 4 kattaki prefabrik modüler daireler, tabakalı ahşap iskeletler
içinde birbirlerinin üzerine yüklenmiştir.
Güç katını; 5. kata yerleştirilerek aynı
çalışma tekrarlanmış, platforma 4 kat
daha modüler daire eklenmiştir. Ayrıca 10. kata bir “platform veya güç katı”
daha eklenmiş ve aynı işlemi tekrarlayarak 4 kat daha modüler daire eklenerek
ve toplam 14 kata ulaşmıştır.

beam in 5th floor is 3 meters high and
by introducing a platform construction
in 5th floor, all forces from above floors
will be lead to the ground through the
glulam frames. The platform construction was called a “Power Floor”. Within the platform construction a special
modular apartment was installed, a so
called “Power Floor Apartment”. On
top of the platform (above 5th floor), a
concrete slab was established, as foundations for the above modular apartments.
So first 4 storeys of prefabricated
modular apartments were stacked on top
of each other within the glulam frames.
With the “Power Floor” in 5th floor, we
were able to start over again, stacking
another 4 storeys of modular apartments
on top of the platform, and we could
make another platform or “Power Floor”
in 10th floor. And by repeating the same
procedure, we stacked another 4 storeys
of modular apartments, to make a total
of 14 storeys.
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Şekil 8: Güç katı, lamine ahşap iskelet ve modüler dairlerin yerleştirilmesi/ Figure 8: Power flat, glulam
structure and lifting the moduler apartment (Fotoğraflar: BOB)

198

Şekil 9: Montaj aşamaları
Figure 9: Assembly procedure

Şekil 10: Tipik kat planı
Figure 10: Typical floor plan

Temeller

Foundations

Treet’in bodrum katında betondan üretilen bir park mahzeni bulunuyor ve bina
yere 102 adet çelik kazık ile bağlanıyor.
Treet’in ahşap kısmının ayak izi yaklaşık
21 x 21 metre.

The basement of TREET is a parking
cellar made of concrete, and 102 steel
piles are connecting the building to the
ground. The footprint of the wooden
part of TREET is approx. 21 x 21 meters.

Modüler Daireler

Modular apartments

TREET üç farklı daire sunuyor
1 yatak odalı daire 42 m2
2 yatak odalı daire 64 veya 66 m2
2 yatak odalı daire 64 m2 (Güç Katı
Dairesi)
Bir yatak odalı daire tek modülden,
iki yatak odalı daire ise şantiye alanında

TREET offers three different apartments
1-bedroom apartment 42 m2
2-bedroom apartment 64 or 66 m2
2-bedroom apartment 64 m2 (Power Floor Apartment)
The 1-bedroom apartment consists
of one module, while the 2-bedroom
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Şekil 11: Güç Katı dairesi, (Fotoğraf: BOB)
Figure 11: Power Floor apartment, (Photo by BOB)

Şekil 12: 2 yatak odalı daire (Fotoğraf: David Valdeby)
Figure 12: 2-bedroom apartment (Photo by David Valdeby)

birbirine bağlanan iki modülden oluşuyor. “Güç Katı” dairelerinde (5. kat ve
10. kattaki daireler) tabakalı ahşap iskelet daire içinde görülüyor ve bu da daireleri benzersiz kılıyor! TREET içerisindeki toplam daire sayısı 62’dir. Bunların
11 tanesi 1 yatak odalı daire, 51 tanesi
2 yatak odalı dairedir (8 tanesi güç katı
dairesi).

apartments consists of two modules,
connected together at the construction
site. In the Power Floor apartments (in
5th and 10th floor) the glulam frame is
visible, making these apartments quite
unique! The total number of apartments
is 62, 11 of them 1-beroom apartments
and 51 of them 2-bedroom apartments
(8 of them Power Floor apartments)

Yapısal Yangın Tasarımı

Structural fire design

Yapısal yangın tasarımı aşağıdakilere
dayanmaktadır;
Ahşap, Norveç’te yüksek binalar
için kullanımı mkabul edilen bir yapı
malzemesi değil fakat Norveç’in yasal
yapı düzenlemeleri gerekli belgeler sağlandığı sürece alternatif malzemelerin
kullanılmasına izin vermektedir.
Treet’te kullanılan kereste için yapısal yangın tasarımı Eurocode 1995-1-2
uyarınca hazırlanmıştır. Kısaca; azaltılmış enine kesit yöntemi uygulanmıştır.
Ahşap yanabilir. Treet’te kullanılan
tabakalı ahşap 90 dakika boyunca çökmeden yanmasına yetecek kadar kalındır. Tabakalı ahşapta ekstra alçı kullanılmamıştır. Modüller ayrıca R90’dır.
Hesaplamalar, herhangi bir dairede
çıkacak yangının yayılmadan önce kendi

The structural fire design is based on the
following
Timber is not preaccepted for highrise buildings in Norway. However,
Norwegian regulations open up for alternate materials as long as required
documentation is produced.
Structural fire design of timber for
TREET was done according to the Eurocode 1995-1-2. Reduced cross-section
method.
Timber can burn. In TREET the
glulam is so thick that will be allow it
to burn for 90 minutes without failing.
No extra gypsum is used on the glulam.
Modules are also R90.
Calculations show that a fire within
an apartment will self-extinct before the
fire can spread
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2,5 mm’lik kabaran şerit - Intumex L
150 santigrat derecede 20 kat genleşir
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Şekil 13: Bağlantı yuvalarının yangın koruma
Figure 13: Fire protection of connection slot

Şekil 14: Merdiven detayı, (Fotoğraf: BOB)
Figure 14: Detail from staircase, (Photograhy by BOB)

kendine söneceğini göstermektedir.
Buna ek olarak, yangın güvenliğini artırmak için otomatik söndürücüler,
basınçlı yangın merdivenleri, yangın
asansörü ve boyalı yüzeyler kullanılmıştır.
Bütün çelik bağlantıları kerestenin
içine gizlenmiş durumdadır. Böylece gereken yangın direnci süresince çökmesi
önlenmiştir.
Lamine ahşap iskeletler modüler dairelerin dışında olduklarından; modüler duvarlar ve metal kaplama arasında
oluşan 50 cm’lik bir boşluk yangın konusunda bir güçlük oluşturmaktaydı.
Sorun, boşluk yangın yalıtımıyla doldurularak çözüldü. Buna ek olarak potansiyel bir yangının metal kaplamayı aşmasını önlemek için bütün tabakalı ahşap
yapılar Secure Fire Stop ile kaplandı.

In addition, there are sprinklers,
pressurized escape stairs, fire elevator
and painted surfaces to improve fire
safety
All steel connections are hidden inside the timber. In this way it will not
fail within the required fire resistance
time
Since the glulam frames are on the
outside of the modular apartments there
was a 50 cm gap between the modular walls and the metal cladding. This
gap represented a challenge in regard
of fire. The solution was to fill the gap
with fire insulation (Rockwool REDAir
Flex, http://www.rockwool.no/produkter/
vegg/fasadeisolering-og-fasaderenovering/
redair-flex-ventilerte-fasader/)
In addition all the glulam structures
is sealed with Securo Fire Stop (https://
securo.no/produkter/1433-2/?lang=en), to
stop a potential fire from spreading behind the metal cladding.

TREET’teki CLT (Çapraz Lamine
Ahşap) Kullanımı
CLT (Çapraz Lamine Ahşap ) inşaat
sektörü için nispeten yeni bir malzemedir. CLT, çeşitli kalınlıklarda 15 metre
uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe kadar
üretilebilir. CLT, kereste binalarda duvar elemanları ve kat elemanları (Forté,
Melbourne) için kullanılabilir.

CLT in TREET
CLT (Cross Laminated Timber) is a
rather new material for building. CLT is
produced in various thickness in length
up to 15 meters and with up to 3 meters.
CLT may be used is wall elements and
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Şekil 15: Çapraz
lamine ahşap
katmanları üzerinde
Securo, (Fotoğraf:
Demet Sürücü)

Figure 15: Securo
on the glulam
diagonals, (Photo by
Demet Sürücü)

Treet’te CLT kullanımı
Koridor duvarları
Asansör şaftı
Ana merdiven
Balkonlar (dikey taşıyıcı paneller
dahil)
Spor salonunun zemin yapısı (9.
kat)
Treet’te kullanılan CLT’nin tamamı
prefabriktir ve Merk (Almanya) tarafından sağlanmıştır.
Koridor duvarları ve asansör şaftı 5
katmanlı, 120 mm kalınlığa ve 15 metre
uzunluğa sahip CLT panellerden üretilmiştir.

floor elements (Forté, Melbourne) in
timber buildings.
In TREET CLT is used for
Corridor walls
Elevator shaft
Main staircase
Balconies (including vertical load
bearing panels)
Floor construction in gym (9th
floor)
All CLT in TREET is prefabricated
and delivered by Merk (Germany).
The corridor walls and elevator shaft
were made of 15 meters long CLT panels, 5 layers and 120 mm thick.

Prefabrik Modüller - Daha
çabuk ve Daha iyi

Prefabrication – faster and
better

Treet, inşa edilirken prefabrik modüler
daireler kullanılarak şantiye alanındaki yapım ve tamamlanma süresi minimumda tutulmuştur. Dört katlık modüler dairenin yerleştirilmesi yalnızca 3
gün sürmüştür. Modüller tümüyle fabrikada üretildiklerinden şantiye alanında
tamamlama çalışması yalnızca modüller
arasındaki bağlantıların yapılması ve
boru ve kabloların şaftlara bağlanmasıyla sınırlı kalmıştır. Tamemn yalıtımlı

By using prefabricated modular apartments, the time of erection and completion at the construction site is reduced
to a minimum. In the case of TREET it
took only 3 days to stack four storeys of
modular apartments.
Since the modules are totally completed from the factory, completion at
site is also reduced to connections between modules and connecting pipes
and cables to shafts. The modules are
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Şekil 16: TREET’te
kullanılan CLT’nin
elemanlarının
şematik gösterimi
Figure 16: Figure
shows elements of
CLT in TREET
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olarak sahaya gelen prefabrik modüller;
şantiye alanına parke işi, boyalı duvar
kağıdı, kalıp işleri, bütün beyaz eşyalar
(ocak, fırın, bulaşık makinesi, buzdolabı/
dondurucu), bütün elektrik işleri (spot
lambalar ve prizler), banyo fayansları,
zeminden ısıtma, lavabo, duş kabini,
ısıtma sistemi (radyatör) ve havalandırma sistemi tamamlanmış şekilde teslim
edildi. Modüler daireler Estonya’daki
modern bir fabrikada üretildi. Her şey
kapalı bir ortamda üretildiği için şantiye alanında geleneksel üretimle kıyaslandığında kalite daha yüksektir. Treet
şantiyesinde kullanılan lamine ahşap
iskeletler ve CLT elemanları da Norveç
ve Almanya’daki fabrikalarda üretilmiş,
yüksek kalitede ürünlerdir. Şantiye alanındaki inşaat sırasında bütün yapı elemanları ve modüller tam olarak bulunmaları gereken konumlara yerleştirildi
ve sonraki adıma geçilmeden önce her
şey ölçülürken; asansör şaftı ölçüldüğünde (1 parça, 15 metre yükseklik) teorik
konumdan sapma 3 mm’ydi! Dolayısıyla
prefabrik elemanlar kullanılarak inşaat
hataları minimuma düşürülmüştür.

fully insulated and delivered to the
construction site completed with parquetry, painted wall paper, mouldings,
complete kitchen with all white goods
(cooker, oven, dish washer, fridge/
freezer), all electric works (spot lights
and sockets), bathroom with tiles, floor
heating, wash basin, shower cabinet,
heating system (radiator) and ventilation system. The modular apartments
were made in a modern factory in Estonia. And since all was produced in an
indoor environment the quality is improved, compared to traditional building at the construction site.
Also the glulam frames and CLT elements were made in factories in Norway and Germany, and the accuracy is
phenomenal. During construction at
the construction site, all building elements and modules were placed in exact positions and everything was measured before moving to the next step.
When measuring the elevator shaft (1
piece, 15 meters high), the deviation
from theoretical position was 3 mm!
So by using prefabricated elements, the
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Şekil 17: Asansör
şaftında 6. kattan
10. kata kaldırma,
merdivenlerin temelleri
monte edilmiş durumda
Fotoğraf: BOB
Figure 17: Lifting in
the elevator shaft from
6th to 10th floor. The
foundations for the stairs
are already installed.
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İş Akışı
Döküm ve beton bodrum inşaatına Mayıs 2014’te ardından modüler daire ve
tabakalı ahşap üretimi Ağustos ayında
başlarken, 6 Ekim 2014’te ilk 50 modül
Estonya’dan, Bergen’e gemiyle ulaştırılmış ve şantiye alanında yapım başlamıştır. Aralık 2014’te ilk 5 katın daireleri
ve tabakalı ahşap iskeletleri tamamlanmıştır (koridorlar ve şaftlar hariç). Haziran 2015’te 14 katın tamamı yapıldı ve
tamamlama çalışmasına (balkonlar ve
cepheler) başlanabilmiştir. Treet; Aralık
2015’te tamamlandı ve bina sakinleri
yeni dairelerine taşınabildi.

number of building errors was reduced
to a minimum.

Progress
Site works for piling and concrete basement started in May 2014. Production of
modular apartments and glulam frames
started in August. On the 6th of October
2014 the first 50 modules arrived in Bergen by ship from Estonia, and erection
at the construction site could start. By
December 2014 apartments and glulam
frames for the first 5 storeys were completed (except for corridors and shafts).
By June 2015 all 14 storeys were erect-
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Sürdürülebilir İnşaat
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Ahşap; doğal bir malzemedir ve binlerce yıldır yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Sürdürülebilirlik açısından
bakıldığında düşük karbon ayak izi sayesinde ahşap, beton ve çelik yapılardan
daha iyidir. Araştırmalar, beton ve çelik
yerine ahşap seçmemiz halinde karbon
ayak izinin önemli ölçüde azalacağını göstermektedir. 1 m3 ahşap yaklaşık
1 ton CO2 içerir. TREET için 1000 m3’e
yakın ahşap kullanıldığından Treet yaklaşık 1000 ton CO2 taşır. Beton ve çelik
yerine ahşap kullanılarak CO2 ayak izi
bir ton CO2 daha iyileştirilmiş olur. Dolayısıyla 1 m3 ahşabın CO2 ayak izini 2
ton CO2 iyileştirdiğini söyleyebiliriz.
Sonuç olarak TREET 2000 tonluk CO2
iyileştirmesi sağlar ve bu rakam bir yıl
içinde 1300 otomobilin CO2 emisyonuna eşittir!
Kalkan duvarlarında Rockwool REDAir Flex kullanılarak TREET’in ısıtma için yılda 15 kWsa/m2’den daha az
enerji kullanması ve “Pasif ev” düzenlemelerini karşılaması da sağlanmıştır. Bu
da 42 m2’lik bir dairenin ısıtma için yıl
boyunca 630 kWsa’dan daha az enerjiye
ihtiyaç duyması anlamına gelir!

Ahşap hafif bir malzemedir
Ahşap hafif bir malzeme olduğundan
binanın güçlü rüzgara karşı stabil kalabilmesi için ağırlık eklemek gerektiğinden TREET’in 5. ve 10. katına ve çatısına
beton elemanlar eklenmiştir. Beton elemanların çeşitli işlevleri var:
5. ve 10. kattaki (güç katları) modüler daireler için temel
Dinamik davranışı geliştirmek için
binaya kütle ekleme
İnşaat sırasında geçici çatı

ed and completion work (balconies and
facades) could start. In December 2015
TREET was completed and the residents
could move in to their new apartments.

Sustainable building
Wood is a natural material, and has
been used as building material for thousands of years.
From a sustainable perspective,
wood is better than concrete and steel
constructions due to its low carbon footprint. Studies indicates that the carbon
footprint of a building can be reduced
significantly if we choose wood instead
of concrete and steel. 1 m3 of wood is
storing approx. 1 ton of C02. Since
TREET contains close to 1.000 m3 of
timber, TREET is storing approx. 1.000
tons of C02. And by using wood instead
of concrete and steel, the C02 footprint is
improved by another ton of C02. So we
can say that 1 m3 of wood improves the
C02 footprint by 2 tons of C02. The result
is that TREET gives a C02 improvement
of 2.000 tons, equal to the C02 emissions
from 1.300 cars during one year!
As a result of the use of Rockwool
REDAir Flex on the gable walls, TREET
also meets the regulations for “Passive
house”, using less than 15 kWh/m2 PR
year for heating. This means that a 42
m2 apartment will need less than 630
kWh for heating during a year!

Wood is a light material
Since wood is a light material, it is necessary to add weight to make the building stable in strong wind. In the case
of TREET we added concrete elements
above 5th and 10th floor, and on the roof.
The concrete elements have several
functions:
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Şekil 18: Güç katları ve çatı üzerinde beton döşemeler
Figure 18: Concrete slabs above power floors and on
the roof

Şekil 19: Mod 1 Doğu – Batı Frekansı: 0,75 Hz
Figure 19: Mode 1 East-West Frequency: 0,75 Hz

Başlıca Zorluklar

Foundations for the modular apartments above 5th and 10th floor (power
floors)
Adds mass to the structure which
improves the dynamic behavior
Temporary roof during construction

İklim
Bergen; yağışlı ve rüzgârlı bir iklime sahiptir. Bergen; inşaat sırasında 2015 yılında
3076 mm yağışla tarihinin en yüksek yağışını aldı. Proje ekibi, inşaat sırasında
“çatı çadırı üzerinde çatı” kullanmayı göz
önünde bulundurdu ancak Treet 52,8 metre yüksekliğe sahip olduğu için bu mümkün olmadı. Modüler apartmanlar yalıtımlı ve su geçirmez olduğundan bu sorun,
koridorlarda, merdivenlerde ve asansör
şaftında geçici çatı elemanları kullanılarak ve güç katlarının üzerine beton plaklar
döküldükten hemen sonra üzerlerine film
kaplanarak çözülmüştür.
Tabakalı ahşap iskeletleri iklime karşı korumak için projede cam giydirme

Major Challenges
Climate
The climate in Bergen is wet and windy.
During construction Bergen hit an all
time high record of rain, with 3076 mm
rain during 2015. The project team considered the use of “roof over roof tent”
during construction, but since TREET
is 52,8 meter high this was not possible. Since the modular apartments was
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cephe duvarlara sahip balkonlar kullanıldı ve kalkan duvarda metal kaplama
(yanmaz) tercih edilmiştir.
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Lojistik
Modüler sistemler kullanıldığı için şantiye alanındaki çalışma büyük oranda
çeşitli prefabrik parçaların monte edilmesini şeklinde olmuştur. Modüler
sistemlerle çalışmak teslim ve montaj
için ayrıntılı bir plan yapılmasını gerektirmiştir. Modüler daireler üç aşamada gemilerle şantiye alanına ulaştırıldı.
Modüler apartman dairelerinin şantiyeye ulaştığı anda her şeyin; indirme ve
yapım aşamasına hazır olması gerekiyordu. Lamine ahşap iskeletler ve CLT
elemanlar kamyonla sahaya getirildi ve
tam zamanında şantiye alanında olmaları gerekiyordu.
Toleranslar
Lamine ahşap iskeletler modüler apartmanların hemen dışına yerleştirildikleri
için küçük bir sapma büyük bir çarpışma riski oluşturuyordu. Bu nedenle her
parçanın tam yerinde olup olmadığı incelendi. Daire modülleriyle tabakalı ahşap iskeletler arasındaki toleranslar 25
mm’ydi. Modüler dairelerin kat başına
yaklaşık 3 mm daralması bekleniyordu
ve bu rakam dört kat için toplam 12 mm
anlamına geliyordu (1. - 4., 6. 9. ve 11.
- 14.). Koridorların, asansör şaftının ve
merdivenlerin ayrıntılı planında bu durum göz önünde tutulmuştur.Güç katı
daireleri, güç katındaki lamine ahşap kirişlerin arasına monte edilmiştir ve burada toleranslar 34 mm’ydi.

Ne öğrendik?
Treet’in inşaatı 50 metreden yüksek,
muhtemelen 100 metreye kadar çıkabi-

sealed and water proof, the solution was
to make temporary roof elements over
corridors, staircase and elevator shaft,
and install a membrane on top of the
concrete slabs above Power Floors as
soon as they were in place.
To protect the glulam frames from
the climate, the project has balconies
with curtain wall glass facades, on the
gable walls metal cladding (non-combustible) was chosen.

Logistics
By use of prefabrication, work at the
construction site was mainly installation
of the various prefabricated parts. This
required a detailed plan for delivery and
installation. The modular apartments
arrived by ship in three stages. By these
dates, everything had to be ready for
the unloading and erection. The glulam
frames and CLT elements arrived by
truck, and had to be on the construction
site “just in time”.

Tolerances
Since the glulam frames are placed just
outside of the modular apartments, a minor deviation I position could cause major risk of collision. So every part was to
undertake survey for exact positioning.
The tolerances between apartment modules and the glulam frames were 25 mm.
Modular apartments are expected to
shrink approx. 3 mm pr storey, giving a
total of 12 mm of the four storeys (1.-4.,
6.-9. And 11.-14.). This was taken into
account in the detailed planning of corridors, elevator shaft and stair case.
The Power Floor apartments were
installed in between the glulam girders
in the Power Floors. Here the tolerances
were 34 mm.
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Fotoğraf: David Valdeby

len binaların yapımında kereste kullanmanın mümkün olduğunu göstermiştir.
Prefabrikasyon; kalitenin daha yüksek
olmasını ve şantiye alanında daha hızlı
bir inşaatı mümkün kılmıştır. Treet gibi
bir proje, projenin ilk aşamalarında çözümlerin doğrulanması için geleneksel
bir projeye oranla çok daha fazla mühendislik kaynağı gerektirir. Ancak sonuç olarak daha iyi bir yapı planı ve daha
hızlı montaj ortaya çıkmıştır.

Sonuç
Gelecekte şehirlerimizde daha fazla
insan yaşayacak. Bu durum, şehirlerimizdeki alan tüketimi ve yoğunluk
konusunda güçlüklerle karşılaşmamıza
neden olacaktır. Uygulayabileceğimiz
çözümlerden biri de daha yüksek binalar inşa etmek ve böylece yeşil alanlara
daha fazla yer ayırmak gibi duruyor.
Treet, bunu gelecek nesillerin yararına olacak şekilde sürdürülebilir bir biçimde nasıl yapabileceğimize örnektir.
“İmkansızın mümkün olduğuna inanın”

What have we learned
The construction of TREET has shown
that it is possible to build timber building more than 50 meters high, probably
up to 100 meters high. Prefabrication
leads to better quality and quicker construction at the construction site.
A project like TREET requires a lot
more engineering resources at an early
stage of the project, to verify solutions,
compared to a traditional project. But
the result is a better plan for construction and a faster installation.

Conclusion
In the future, more people will live in
our cities. This will cause challenges regarding land consumption and density
in our cities, and one of the answers
seems to build higher buildings and by
that give place for more green areas as
well. TREET is an example of how we
can do this in a sustainable way, for the
benefit of future generations. “Believe
that the impossible is possible”

207

2 0 1 7

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 5

Ahşap Yapılar – ABD’de İnşaat Malzemeleri ve Yapılar/
Wooden Structures – Materials and Construction in USA
Kevin C.K. Cheung*
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Ahşap yapılar, çok eskiden beri insanlara barınak sağlamakta, yaya ve taşıt
trafiklerini taşımakta ve diğer amaçlarla
kullanılmaktadır. ABD’de, ahşap yapılar
tek aileli müstakil evlerden orta yükseklikteki çok katlı ve çok aileli binalara kadar konutların çoğunluğunu oluşturur.
Masif yapı kerestesi ve kompozit ahşap
ürünler ile inşa edilen hafif iskeletli ahşap yapı, 6 kata kadar çıkan konut inşaatında çok kullanılmaktadır. Çapraz
Lamine Kereste (CLT - Cross Laminated Timber) ile inşa edilen yüksek ahşap
binaların son zamanlarda oluşturduğu
akım, ahşabın yapılarda potansiyel kullanımını yaygınlaştırmaktadır.

Yapı Malzemesi Olarak Ahşap
Ahşap, zamanın ötesinde bir yapı malzemesidir. Estetik değerinin yanı sıra
yapıda kullanım olanaklarının çok geniş
olmasından dolayı tercih edilir. Ahşabın dayanıklılığı, yıllık damar yönünde
yüksekken damara karşı yönde zayıftır.
Ahşap, doğru bir şekilde tasarlanıp kullanıldığında yapısal olarak sınırları çok
azdır. Ahşap yapı donatıları, çelik ve
beton ile inşa edilen donatılara kıyasla
yüksek mukavemet-ağırlık oranı sunar.
Ahşap iskeletli yapı, ağırlık bakımından
hafif olup, sismik kuvvete maruz kaldığında düşük eylemsizlik kuvvetine sahiptir. Ahşabın üretimde düşük enerji
tüketimi ile birleşen yenilenebilir yapısı

Wooden structures have a long history in serving mankind with shelters,
carrying pedestrian and vehicle traffics,
and other purposes. In USA, wooden construction provides a majority of
housing from single family detached
homes to midrise multistory multifamily buildings. Light frame wooden
construction built with solid structural
lumber and engineered wood products
is popular for housing construction up
to 6 stories. The recent movement of
tall wooden buildings constructed with
Cross Laminated Timber (CLT) is expanding the potential use of wood in
structures.

Wood as a Construction
Material
Wood is timeless as a construction material. It has been desired for its structural capabilities as well as its aesthetic value. Wood strength is high in the
direction of the grain but weak across
the grain. Designed and used properly,
wood has very few structural limitations.
Wooden structural assemblies offer high
strength-to-weight ratio over those built
with steel and concrete. Wooden frame
construction is light in weight, and has
a low inertia force during seismic exposure. The renewable nature of wood
combined with the low energy consumption in production and the ability
to store carbon make wood an environmentally friendly construction material.

Kevin C.K. Cheung, Dr., Başmühendis, Batı Amerika Orman Ürünleri Derneği, Portland, Oregon, ABD/
Ph.D., Chief Engineer, Western Wood Products Association, Portland, Oregon, USA
*
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ve karbonu depolama kabiliyeti, onu
çevre dostu bir yapı malzemesine dönüştürür.
Ahşap yapı tasarımcıları, kapsamlı
malzeme ve bağlantı elemanı seçeneklerine sahiptir. Konut, iş yeri, spor tesisi
ve benzeri birçok kullanım alanı yaratmak için masif yapı kerestesi ile kompozit ahşap ürünleri (tabakalı ahşap, ahşap
I-kiriş, lamine kaplamalı kereste, paralel yongalı kereste vb.) bina yapılarında kullanılmaktadır. Ahşap bir binanın
yapımında özel amaçlar doğrultusunda
çelik ve beton gibi ahşap olmayan malzemelerin kullanımı da -karma yapısıklıkla görülmektedir.
Ahşabın birden fazla benzersiz özelliği vardır ve bu durum ahşabı birçok
özel kullanım için cazip bir yapı malzemesine dönüştürür. Kuru ahşap, düşük
ısıl iletkenliğe sahip olup, iyi bir elektrik
yalıtkanıdır. Ahşabın darbe yüküne ve
çevrimsel yükleme sonucunda yorulma
kaynaklı işgörmezliğe karşı mükemmel
bir mukavemeti vardır. Ahşap, birçok
kimyasala dayanıklıdır. Bu nedenle, diğer yapı malzemelerini aşındıran kimyasalların işlendiği ve depolandığı tesislerin
yapımında tercih edilen bir malzemedir.
Potasyum hidrat depolama tesisleri bunun bir örneğidir. Sedir ve Sekoya gibi
ağaçların keresteleri genellikle yüksek
nem koşullarının mevcut olduğu yerlere
yönelik olarak ve dış mekânda kullanım
amacıyla seçilir. Bunun nedeni; çürüklük mantarları ve böcek zararına karşı
doğal dayanıklı olmasıdır.
Ahşap, yanıcı özelliktedir. Öte yandan büyük ahşap elemanlar yangına
maruz kaldığında yapısal bütünlüğü
koruma becerisiyle tanınmaktadır. Yangına karşı gösterdiği üstün performans,
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Designers of wooden structures
have a wide range of choices of materials and connectors. Solid structural
timber and engineered wood products
(glulam, wood I-joist, laminated veneer
lumber, parallel strand lumber, etc.)
have been used for building structures
to provide many uses as housing, offices, sports facilities, and more. It is not
uncommon to use non-wood materials
such as steel and concrete to serve special purposes in the construction of a
wooden building – mixed construction.
Wood has several unique characteristics, making it desirable as a construction material for many special uses.
Dry wood has low thermal conductivity
and is a good electrical insulator. Wood
has excellent resistance to impact load,
and fatigue failure from cyclic loading.
Wood is resistant to many chemicals,
so it is a preferred material for construction of facilities for processing and
storing chemicals that are corrosive to
other building materials -- potash storage facilities is one example. Several
species of wood, such as Cedars and
Redwood, are often selected for places
high humidity condition is present and
outdoor uses because they are naturally
durable against decay and insect attack.
Wood is combustible. But large
wooden members have long been recognized for their ability to maintain
structural integrity while exposed to
fire. This superior fire performance
can be attributed to the charring effect
and the low thermal conductivity. The
charred layer insulates the remaining
wood member from the enveloping
flames. In light wooden frame construction, small size wooden members
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kömürleştirme etkisine ve düşük ısıl
iletkenlik özelliğine dayandırılabilir.
Kömürleşmiş katman, geri kalan ahşap
elemanı sarmalayan alevlerden yalıtır.
Hafif ahşap iskeletli yapılarda, küçük
boyutlu ahşap elemanlar kullanılır ve
alçı paneller gibi yanmaz kaplama panelleri yangına karşı dayanıklılık sağlamak için kullanılır. Ahşap, gerektiğinde
yanıcı özelliğinin azaltılması için yangın
geciktirici kimyasallar ile işlemden geçirilebilir.
Yapılarda ahşap kullanımı, yalnızca
tasarımcıların hayal gücü ile sınırlıdır.
Ahşabın dayanıklılığını artırmaya ve yanıcı özelliğini azaltmaya yönelik kimyasal işlemler mevcuttur. Ahşap I-kiriş ve
lamine kaplamalı kereste gibi kompozit
ahşap ürünleri, yüksek yapı performansı
sunarken mevcut büyüklükler ve uzunluklar bakımından daha az sınırlamalar getirir. Elyaf takviyeli polimer, yapı
performansını artırmak için yapışkanlı
lamine elemanlar olarak kullanılmaktadır. Ahşap elemanların bağlanması için
birçok türde metal bağlayıcı kolayca bulunabilmektedir.

Ahşap Yapılar
Ahşap, dünün ağaç evlerinden bugünün çok katlı yapılarına kadar inşaat
tarihi boyunca ortak bir özellik olmuştur. İyi tasarım ve bakım uygulamaları
ile ahşap yapılar uzun kullanım ömürleri sunmaktadır. Yüzlerce yıl önce inşa
edilen ahşap yapılardan bazıları, bugün
hâlâ ayakta durmaktadır: M.S. 1150’de
inşa edilen Norveç’teki Stave Kiliseleri
(Şekil 1’de Stave Kilisesi’nin bir örneği
gösterilmiştir); M.S. 1056’da inşa edilen
Çin’in Shanxi Şehri’ndeki Ahşap Yingxian Budist Tapınağı (Şekil 2); M.S. 682’de
inşa edilen -dünyadaki mevcut en eski

are used and noncombustible sheathing panels such as gypsum boards are
used to provide fire resistance. Wood
can be treated with fire-retardant
chemicals to reduce its combustibility
when needed.
Using wood in structures is only
limited by the imagination of the designers. Chemical treatments are available to increase durability of wood and
to reduce the combustibility. Engineered wood products, such as wood
I-joist and laminated veneer lumber,
provide high structural performance
and fewer limits on available sizes and
lengths. Fiber-reinforced polymer has
been used in glued-laminated members to enhance structural performance. Many types of metal fasteners
are readily available for jointing wooden members.

Wooden Structures
From yesterday’s log homes to today’s
multistory structures, wood has been
the common thread throughout construction history. With good design
and maintenance practices, wooden
structures provide a long service life.
Some wooden structures built hundreds of years ago are still standing today: Stave Churches, Norway, built in
1150 AD (Figure 1 shows an example
of stave church); the Yingxian Wooden
Pagoda in Shanxi Province of China,
built in 1056 AD (Figure 2); the Horyuji
Temple in Nara, Japan - the oldest existing wooden building in the world,
built in 682 AD; and the Church of the
Transfiguration in Kizhi Island, Russia
built in 1713 AD (Figure 3).
Wooden structures have provided
shelter for millions, spanned myriad
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Şekil 1: Stave Kilisesi, Norveç (Kaynak: Mohammad Mohammad)/ Figure 1: Stave Church (Source:
Mohammad Mohammad), Şekil 2: Ahşap Yingxian Budist Tapınağı, Çin/ Figure 2: Yingxian Wooden
Pagoda, Şekil 3: Başkalaşım Kilisesi, Kizhi Adası, Rusya (Kaynak: Joe Loferski)/ Figure 3: Church of the
Transfiguration (Source: Joe Loferski)

ahşap yapı- Nara, Japonya’daki Horyuji Tapınağı ve M.S. 1713’te inşa edilen
Kizhi Adası, Rusya’daki Başkalaşım Kilisesi (Şekil 3).
Ahşap yapılar, milyonlarca kişiye
barınacak yer sağlamış, pek çok nehrin
üzerinden geçmiş, bir sürü işletmeye ev
sahipliği yapmış ve büyüklü küçüklü yapıları süslemiştir. Zaman; İnşaat sektöründe olduğu yerde durmamaktadır ve
ahşa; teknoloji, resmi talimatnameler,
yönetmelikler ve çevre meseleleri bakımından zorluklarla beraber geleceğe
doğru yol almaktadır. Tasarım uzmanları, geleceğin yapılarının inşasında sürekli olarak engellerle karşılaşmaktadır.
Yakın gelecekte; sadece ahşabın değil,
aynı zamanda ahşap ürünlerinin de yeni
biçimlerde kullanıldığının örneklerini
göreceğiz.
Çok katlı ahşap iskeletli yapılar ile
yüksek ahşap binalar, daha fazla sayıda ahşap uygulaması için yeni bir umut

rivers, housed a host of businesses, and
decorated structures both great and
small. Time does not stand still in construction, however, and wood is moving into the future with challenges in
technology, government mandates and
environmental concerns. Design professionals are continuously being challenged in building the structures of the
future. We will see not only new uses of
wood, but new wood products as well.
Multistory wooden-framed construction and tall wooden buildings
hold a new promise for more wood
uses. Form and function meld into
structural designs taking full advantage
of wood in its various forms. These
structures are helping to meet current
and future needs for dwelling spaces
under the rising urban land cost.
Outside of a building setting, wood
will continue to provide the underpinning for many bridges. The use of
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vadetmektedir. Ahşabın çeşitli biçimlerinden tamamen yararlanan yapı tasarımları biçim ve işlev kazanmaktadır.
Bu yapılar, artan kentsel arazi maliyeti
kapsamında mesken alanlara yönelik
şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmaktadır.
Bina inşasının dışında, ahşap; birçok
köprünün temelini oluşturmaya devam
edecektir. Koruyucu ile işlemden geçirilmiş ahşap elemanların kullanılması,
keresteden yapılmış köprülerin ömrünü
önemli derecede uzatır ve bu durum, keresteyi kısa ve orta açıklıklı köprülerde
pratik ve ekonomik bir malzeme tercihi
haline getirir.
ABD’de, yeni konut inşaatı son dönemde yılda ortalama 1,5 milyon daire/
birime ulaşmıştır Şekil 4. Ayrıca, yılda
kabaca 300.000 birim yeni inşa edilen ve
çoğunda ahşap iskeletin kullanıldığı konut mevcuttur. Konut mülkiyeti oranı,
ABD’de yüzde 60’tan fazladır.

Çok Katlı Ahşap İskelet Yapı
Hafif iskeletli ahşap yapı, tek aileli bir ila
üç katlı müstakil evlerden 6 kata kadar
çıkan çok aileli orta yükseklikteki apartman binalarına kadar konut yapımı bakımından Kuzey Amerika’da popüler bir
ahşap yapım sistemidir.
Ahşap karkas ve ahşap duvarlar
inşaat alanında bir araya getirilir. 2x4
inç’lik kerestelerden oluşan ahşap dikme olarak da adlandırılan hafif iskeletli
yapıda; döşeme ve tavan kirişleri, çatı
aşıkları ve duvar dikmeleri için nominal 38 mm kalınlığında kereste kullanılır. Genellikle, iskelet elemanları için
yaygın olarak merkezden 410 mm aralık bırakılır. İskeletin üzerinde kaplama olarak kontrplak ve yönlendirilmiş
yonga levha (OSB - oriented strand

Şekil 4: ABD’de Konut Yapımı, konut birimi x 1.000
(Kaynak: Freddiemac)/ Figure 4: U.S. Home Construction,
housing units x1,000 (Source: Freddiemac)

preservative-treated wooden members
significantly enhances the longevity of
timber bridges, making timber a viable
and economical choice of material for
short- and intermediate-span bridges.
In USA, new home construction is
average 1.5 million units a year in recent history, see Figure 4. In addition,
there are roughly 300,000 new manufactured home units built a year mostly
using wooden frame. The homeownership rate is above 60 percent in USA.

Multistory Wooden Frame
Construction
Light frame wooden construction is
popular in North America for housing
construction from single family one- to
three-story detached houses to multifamily mid-rise apartment buildings up
to 6 stories. The framing is done on site
with walls and floors assembled stick by
stick earning the names of stick framing and platform construction. Light
frame wooden construction, also called
stud framing and 2x4 construction,
using nominal 38 mm thick lumber
for floor and ceiling joists, roof rafters
and wall studs. In general, the framing members are commonly spaced
410 mm on center. Wooden structural
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board) gibi ahşap yapı levhaları kullanılır. Ahşap iskelet elemanları ile levha
kaplamaları bağlamak için çiviler kullanılır. Kirişler ile aşıkları duvar dikmelerine bağlamak için metal bağlantı elemanları kullanılır. Podyum yapı, park
yerleri ve ticari alanlar sağlamak için
yaygın olarak betonarme olarak inşa
edilen yapının üzerine; ahşap iskeletin
inşa edildiği çok katlı ahşap iskeletli
konut yapım projelerinde kullanılır.
Çok katlı ahşap iskeletli binaların
tasarımında, Amerikan yapı yönetmelikleri tarafından zorunlu kılınan yangın güvenliği ve yapı ile ilgili hususlar
vardır. Bu yapı yönetmeliklerinde, yangına ilişkin hususlar için binanın yüksekliği ve izin verilebilir toplam döşeme
alanı ile ilgili sınırlamalar yer alır. Ayrıca, detaylandırma sürecinde daralma
oranlarına ve ses iletimi katsayılarına
özellikle dikkat edilmesi gerekir. Proje
mimarının inşaat sırasında yangın tehlikelerini en aza indirmek için bir plan
yapmanın yanı sıra bina kullanıcılarına
yönelik yangından yeterli korunmayı
sağlayacak şekilde tasarım yapmak için
inşaatın ardından yangından korunma
mühendisine danışması yerinde bir
uygulamadır. Ana yüklenici ile iş sahasındaki sözleşmeli işçiler, eğitim almalı
ve korumasız ahşap iskeletli donatılarla
ilgili yangın riskini anlamalıdır.
Yeraltı otoparkı üzerinde bir katlı
beton zemin kat üstünde yer alan orta
yükseklikte beş katlı ahşap iskelet ile ilgili aşağıdaki örnek inşaat sırası ve proje programı (Şekil 5), platform iskelet
yapımının uygulandığı binadaki inşaat
hızını göstermektedir.
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panels, such as plywood and oriented
strand board (OSB) are used as sheathings over the framing. Nails are used to
connect framing members and sheathings. Light-gauge metal connectors are
used to connect joists and rafters to
the stud walls. Podium construction is
often used in multistory wood-frame
residential construction projects where
the wooden framing is built atop one
to two stories of noncombustible construction, commonly a reinforced concrete structure, to provide for parking
and retail spaces.
In the designing of multistory
wooden-framed buildings, fire safety and structural considerations are
required by the U.S. building codes.
These building codes have limitations
on building height and total allowable floor area for fire safety considerations. In addition, shrinkage and sound
transmission do require special attention in detailing. It is a good practice
for the project architect to consult with
a fire protection engineer to design in
adequate fire protection for the users of
the building after completion as well as
providing a plan to minimize fire hazards during construction. Main contractor and workers of the trades at the
job site should be trained and understand fire risk with unprotected wooden frame assemblies.
An example construction sequence
and schedule of a project (Figure 5) of
midrise five-story wooden frame atop
a one-story concrete ground floor over
an underground parking list below
demonstrate the speed of construction
in building with platform frame construction.
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Şekil 5: Ahşap çatı kirişleri ile prefabrike duvar panellerinin kullanıldığı orta yükseklikteki yapının inşaatı
(Kaynak: Walsh İnşaat)/ Figure 5 Construction sequence of a Mid-rise Construction using Wooden roof Trusses
and prefabricated Wall Panels (Source: Walsh Construction)

Yeraltı otoparkı için hafriyat işi - 2
ila 3 hafta
Kule vincin kurulması
Temel atma (beton işi) - 1 ay
Yeraltı otoparkı, 1. kat (beton işi)
- 1,5 ay
Zemin/birinci kat (beton işi) - 2 ay
İkinciden altıncıya kadar olan kat-

Earth removal work for underground parking – 2 to 3 weeks
Install tower crane
Foundation (concrete work) – 1
month
Underground parking, 1 level
(concrete work) – 1.5 months
Ground/first floor
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Şekil 6: 2007’de inşa edilen La Jolla, Kaliforniya’daki La Jolla Crossroads - bir katlı otopark üzerinde yer alan
beş katlı ahşap iskeletli inşaat projesi (ek olarak tek katlı çatı katı) a.Yapım aşaması ve b. Son hali/ Figure 6:
La Jolla Crossroads, La Jolla, California, built in 2007 - a five-story wooden frame construction project (plus
one-story loft) atop one level of concrete parking - (a) one building under construction and (b) completed
Şekil 7: 2006’da tamamlanan
Quail Ridge, Kelowna, BC,
Kanada’daki Pinnacle Pointe –
bir katlı beton otopark üzerinde
yer alan dört katlı ahşap iskeletli
inşaat projesi
Figure 7: Pinnacle Pointe at
Quail Ridge, Kelowna, BC,
Canada, completed in 2006
– a four-story wooden frame
construction project atop one
level of concrete parking

lar (hafif iskeletli ahşap inşaat işi)
- her katta 2 hafta
Çatı çatkısı (metal levha bağlantılı
ahşap kirişler) - 2 ila 3 hafta
Pencere ve kapıların takılması, iç
ve dış mekanda bitirme işlemleri,
çatı yapımı, HVAC (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma) ve diğer hizmetler - 8 ay
Duvar panellerinde, çatıda ve zemin
donatılarında yer alan prefabrike ahşap
donatılar, orta yükseklikte ahşap iskeletli inşaat projelerinin bazılarında kulla-

(concrete work) – 2 months
Second to sixth floors (light
frame wooden construction work)
– 2 weeks each level
Roof framing (metal-plate connected wood trusses) – 2 to 3
weeks
Install windows and doors, interior and exterior finishes, roofing, HVAC and other services – 8
months
Prefabricated wooden assemblies of
wall panels, roof and floor assemblies

215

2 0 1 7

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 5

Şekil 8: 2005’te tamamlanan Portland, Oregon’daki Sitka Apartments – a. tamamlanmasına yakın zemin katta
bir katlı beton yapı üzerinde yer alan beş katlı ahşap iskeletli yapı, b. bu proje, elektrikle çalışan toplu taşıma
tramvaylarının hizmet verdiği bir mahallede uygun fiyatlı daireler sunmaktadır/ Figure 8: Sitka Apartments,
Portland, Oregon, completed in 2005 – (a) a five-story wooden frame construction atop one level of concrete
construction on ground floor near completion, (b) this project provides affordable apartments in a neighborhood
served by the public transit electric-operated street cars
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Şekil 9. 2009’da tamamlanan Seattle, Washington’daki Thornton Place, - Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin
Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) sertifikasına sahip bir mahallede (LEED-ND) bulunan bir yerleşimdir.
Bina, LEED Gümüş sınıfındadır. Yapı, iki katlı beton yapı üzerinde yer alan beş katlı ahşap iskeletli bir yapıdır.
Bu karma kullanım projesi, ticaret alanlarının yanı sıra kat maliklerinin bulunduğu apartman binaları ile daire
ünitelerinden oluşmaktadır. Müteahhitin amacı, merkezinde kendisinin yer aldığı bir alışveriş cazibe odağını
eğlence olanakları, konut, halka açık sanat, yürüyüş yolları ve yeni bir suyolunun çevresinde bulunan yaklaşık
on iki bin metrekarelik yeşil alan ile canlı, yaşanabilir ve yaya dostu bir mahalleye dönüştürmektir a. Binanın
güneybatı cephesi ve b. Güney cephesi. Figure 9: Thornton Place, Seattle, Washington, completed in 2009 – a
development in a U.S. Green Building Council’s Leadership in Energy and Environmental Design LEED-certified
neighborhood (LEED-ND). The building is LEED Silver. The structure is a five-story wooden frame construction
atop two stories of concrete construction. This mixed-use project consists of condominium and apartment units
as well as retail spaces. The developer’s goal is to transform an auto-centric shopping magnet into a vibrant,
livable, pedestrian-friendly neighborhood with entertainment, housing, public art, walking paths, and nearly three
acres of green space around a new waterway (a) Southwest face and (b) South face of the building.
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Şekil 10: 1985’te tamamlanan Las Vegas, Nevada’daki Meridian Luxury Suites, a. ahşap iskeletli lüks
apart otel projesi, beş büyük yapıdan oluşmaktadır. b. Yangın duvarları, bina mevzuatında yer alan kat alanı
gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla her büyük yapıyı iki veya ikiden fazla binaya bölmektedir. Yangın
duvarları, iki ile dört saat arasında sınıflandırılmış yangına karşı dayanıklı yapılardır./Figure 10: Meridian
Luxury Suites, Las Vegas, Nevada, completed in 1985 (a) a wooden frame luxury apartment hotel project
consists of five large structures, (b) fire walls divide each large structure into two or more buildings to
meet building code’s building floor area requirements. Fire walls are two- to four-hour rated fire-resistive
construction.
Şekil 11: 2007’de inşa
edilen Dallas, Teksas’taki
ahşap iskeletli proje/ Figure
11: A wooden frame project
in Dallas, Texas (under
construction) built in 2007
using pedestal building design
Şekil 12: 2000’de
tamamlanan Portland,
Oregon’daki Collins Circle
Apartments - ticaret
alanlarına ek olarak beton
yeraltı otoparkı için zemin
katta bir katlı beton yapı
üzerinde yer alan beş katlı
ahşap iskelet/ Figure 12:
Collins Circle Apartments,
Portland, Oregon, completed
in 2000 - a five-story wooden
frame over one level of
concrete construction on the
ground floor for retail plus
underground concrete parking
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Şekil 13: 2008’de tamamlanan Tacoma, Washington’daki Apex – üç katlı beton otopark yapısı üzerinde
yer alan beş katlı ahşap iskelet. En üst katta yer alan her bir dairede, ünitenin içinde ek bir kat olarak çatı
katı bulunur./ Figure 13: Apex, Tacoma, Washington, completed in 2008 - a five-story wooden frame atop
a three-story concrete parking structure. Each of the apartments on the top floor has a loft as an additional
level within the unit.
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Şekil 14: 2009’da tamamlanan Renton, Washington’daki Sanctuary Apartments - iki katlı beton yapı
üzerinde yer alan beş katlı ahşap iskeletten oluşan çok katlı ahşap iskeletli bina/ Figure 14: Sanctuary
Apartments, Renton, Washington, completed in 2009 - a multistory wooden frame building of five-story
wood frame atop a two-story concrete construction

Şekil 15: 2009’da tamamlanan
ve Japonya’nın Miki Şehri’nde
bulunan, NESWOOD test binası
projesi./ Figure 15: Test building
of the NEESWOOD project ready
for simulated earthquakes on the
Shake Table of E-Defense in Miki
City, JAPAN in 2009.
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Şekil 16: Karma yapı, a. ahşap iskeletli duvarın içinde bulunan çelik iskelet, b. ahşap iskeletli taşıyıcı
duvarlardan arındırılmış geniş ve açık bir alan yaratmak için ahşap iskeletli yapının içinde bulunan çelik
iskelet, c. çelik iskeletli yapıda kullanılan ahşap kirişli zemin/tavan sistemi, d. çelik iskeletli yapıda kullanılan
metal levhalar ile bağlanmış ahşap çatı kirişleri/ Figure 16: Mixed construction, (a) steel frame in woodframed wall, (b) steel frame in wood-frame construction to create wide open space free of wooden frame
load bearing walls, (c) wooden joist floor/ceiling system used in steel-frame construction, and (d) metalplate-connected wood roof trusses used in a steel-frame construction
Şekil 17: 1992’de inşa edilen Long Beach,
Kaliforniya’daki Pine Court - iki katlı yeraltı
otoparkından, ticaret alanı ve sinema salonu
olarak kullanılan iki katlı çelik iskeletli alt
katlardan ve en üstte mesken dairelerine ait
dört ile beş katlı ahşap iskeletli yapıdan oluşan
bir bina kompleksi/ Figure 17: Pine Court, Long
Beach, California, built in 1992 - a building
complex comprised of two-level underground
parking, two-story steel frame lower floors used
for retail and theater, and four- and five-story
wooden frame construction of residential
apartments on top
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Şekil 18: Phoenix, Arizona’daki
GRIGIO Apartments, a. Yapım
aşamasında olan sarma yapılı
daire projesi, b. 2007’de
tamamlanmıştır ve beton
otopark binasının etrafına
tamamen sarılmış ahşap
iskeletli binayı göstermektedir.
Figure 18: GRIGIO Apartments,
Phoenix, Arizona - (a) a wrap
construction apartment project
under construction and (b)
completed in 2007 showing
the wooden frame building
wrapped completely around
the concrete parking building
220

nılmaktadır. Prefabrike donatı kullanımı
inşaat işlerini hızlandırır, iş sahasındaki
moloz miktarını azaltır ve ahşap yapının
daha az süreyle korumasız kalmasından
dolayı yangın riskini düşürür.
İnşaatın ahşap kullanılarak yapılmasının sağladığı avantajlar, diğer yapı
malzemelerine kıyasla ahşap iskeletin
temel üzerinde görece daha az yük ihtiyacının olması ve inşaat işlerinin hızlı
ilerlemesidir. Ayrıca, ahşap karbonu depolayarak ve sera gazı emisyonunu önleyerek binaların karbon ayak izini azaltır.
Çok katlı ahşap iskeletli inşaat projelerinden bir sunum aşağıda gösterilmiştir.

Yüksek Ahşap Yapılar
Kanada’da CLT (cross-laminated timber
- çapraz lamine kereste) kullanılarak inşa
edilen 18 katlı yüksek ahşap bir bina yeni
tamamlanmış olup, dünya genelinde hayata geçmek üzere daha yüksek ahşap bi-

have been used in some of the midrise
wood frame construction projects. Using
prefabricated assemblies increase speed
of construction, and reduce job site debris (reduces tripping and fire hazards),
and reduce fire risk due to less time the
wood framing is unprotected.
Advantages to building with wood
are its relatively smaller load demands
on the foundation from the wood framing than other building materials, fast
speed of construction, and the use of
wood reduces the carbon footprint of
buildings through carbon storage and
avoided greenhouse gas emissions.
A showcase of multistory wooden
frame construction projects are presented below.

Tall Wood Buildings
An 18-story tall wooden building constructed with the use of CLT has been
completed in Canada recently and tall-
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Şekil 19: Yapım aşamasındaki Carbon 12 Binası/ Figure 19: Carbon 12 building under construction
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Şekil 20: Carbon 12 binasına ait kat planları (Kaynak: Path Architectures of the Kaiser Group)
Figure 20: Carbon 12 building floor plans (Source: Path Architectures of the Kaiser Group)
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nalar planlanımakta ve yapım aşamaları
devam etmektedir. Son yıllarda ABD’de
CLT’nin kullanılmaya başlanması ile
yüksekliği altı katı geçen daha yüksek
ahşap binalar ortaya çıkmaktadır.
ABD’de kompozit keresteden inşa
edilmiş en yüksek bina, Portland Oregon’da bulunan 8 katlı kereste/CLT yapımı Carbon 12’dir. Yapım aşamasındaki
Carbon 12’nin fotoğrafları, Şekil 19’da
gösterilmiştir. Kat planları, Şekil 20’de
gösterilmiştir. İnşaatta, haftada bir kat olmak üzere daha hızlı inşaat süresinin elde
edilmesi amacıyla şantiye dışında gerçekleşen imalat ve bitirme işlemlerinden
yararlanılmıştır. Çelikten yapılmış BRB
(burkulması önlenmiş çapraz) iskeletli
çekirdek, bünyesinde asansör ve iki merdiven barındırır ve yanal kuvvet mukavemeti sağlar. Merdivenler, sütunlar, döşemeler ve duvarlarda lamine ahşap, CLT ve
hafif ahşap iskelet kullanılarak inşa edilen
bir binanın ağırlığı, beton bir yapının ağırlığının yaklaşık %20’si kadardır.
Portland’da (Oregon, ABD), 12 katlı
İskeletli bir CLT kulenin temelinin 2017
sonbaharında atılması programlanmış
olup, daha yüksek ahşap binalar planlanmaktadır.

er wood buildings are being planned or
under construction around the world.
The introduction of CLT into USA
in recent years is providing for taller
wooden buildings beyond 6 stories.
The tallest engineered timber
building in the USA is Carbon 12, an
8-story timber/CLT in Portland Oregon. Photos of the Carbon 12 building under construction are shown in
Figure 19. Floor plans are shown in
Figure 20. The construction took advantage of offsite fabrication and finish for quicker erection time, one floor
a week. A steel BRB brace frame core
houses the elevator and two staircases and provide for lateral force resistance. The building constructed with
Glulam, CLT and light wood frame
for the staircases and columns, floors
and walls weights about 20% of that of
concrete construction.
In Portland (Oregon, USA), the
12-story Framework CLT tower is
scheduled to breaking ground in the
fall of 2017 and taller wooden buildings
are being planned.
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Koruma, Restorasyon ve Yeniden Yapım Uygulamalarında
Ahşap Kullanımı/The Use of Wood in Conservation,
Restoration and Reconstruction Projects
Ali Emrah Ünlü*

Bu çalışmada, Kanlıca, Heybeliada, Cumalıkızık ve Üsküdar’da yürütülen ahşap koruma çalışmalarını anlatacağım.

1. Kanlıca Sipahiler Ağası
Mehmet Emin Ağa Yalısı
1.1. Kanlıca
Boğaziçi’nin Anadolu yakasında aynı
adla anılan koyun gerisinde ve kuzeyinde yer alan semttir. Bugün Beykoz
İlçesi’ne bağlı bir mahalledir. Evliya
Çelebi, Kanlıca’nın kamilen Müslümanlarla meskun bir kasaba olup
bağlık, bahçelik 1200 haneli 7 mahalleden ibaret bulunduğunu ve burada
yapılan yoğurdun çok meşhur olduğunu yazmaktadır.
17. ve 18. yüzyıllarda, Kanlıca’da
mehtap gezintilerinin, koy şenliklerinin yaygın olduğu yıllarda gerek halka
açık, gerek köşklere bağlı olarak birçok
bağ, bahçe, gezi ve eğlence alanları kurulmuştur. Saffet Paşa korusu ve bağı,
Necib’in bağı, Müftü’nün bostanı, Rıfat Paşa koruları günümüze ulaşamayan yeşil alanlardır (Atıcı, s.28).
Osmanlı Dönemi’nde Kanlıca korular, bağlar, su başları ve körfez demekti. Akşam güneşinin batışı ve mehtaplı gecelerinin güzelliği meşhurdu.
17. yüzyılın sonunda Köprülülerden Amcazade Hüseyin Paşa ve o dönemde körfeze adını veren Bahaeddin
*

I will summary four projects; Kanlıca Sipahiler Ağası Mehmed Emin Ağa Waterfront Mansion, Greek Primary School in
Heybeli Island, Cumalıkzık Conservation
and Restoration Project, Zeybek House in
Üsküdar.

I. Kanlıca Sipahiler Ağası Mehmed
Emin Ağa Waterfront Mansion
1.1. Kanlıca
The neighborhood is located behind and
to the north of the cove of the same name,
on the Anatolian shores of the Bosphorus.
Today, it is a part of Beykoz District.
In his writings, Evliya Çelebi recorded
that Kanlıca was a town occupied mostly by Muslims, with a predominance of
gardens and vine yards, composed of
1200 households in seven neighborhoods, and that the yoghurt of this settlement was famous.
In the 17th and 18th centuries, in an era
where pleasurable moonlight walks and
festivals around the cove were popular,
numerous vineyards, gardens, excursion
and entertainment areas were set up both
as public spaces, and as parts of the mansions. Saffet Pasha woods and vineyard,
Necib’s vineyard, Müftü’s vegetable gardens, and Rıfat Pasha woods were among
the greenspaces which have not survived
to date (Atıcı, p.28).
In the Ottoman Era, Kanlıca was synonymous with woods, vineyards, waterfronts,
and the bay. The beauty of the sunset and

Ali Emrah Ünlü, Restorasyon Uzmanı Y. Mimar/ Architect, M.Sc. Conservation
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Şekil 1: Kanlıca
Sipahiler Ağası Mehmed
Emin Ağa Yalısı
Figure 1: Kanlıca
Sipahiler Ağası Mehmed
Emin Ağa Waterfront
Residence
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Efendi yalılar yaptırmışlardır.
18. yüzyılda III. Ahmed’in ve Damat İbrahim Paşa’nın katılımlarıyla
Lale Devri’nin bazı alemleri bu körfezde yapılırdı. Körfez Sultan I. Mahmut’un çok sevdiği bir yerdi.Körfezin
kuzeyindeki tepede bulunan Mihrabad
Mesiresi 300 yıllık fıstık,uzun servi ve
çınar ağaçlarıyla kaplıydı. Bu dönemde
Mihrabad Mesiresi atla gezinti için seçkin bir yerdi. Koru Vecihi Paşa’nın kullanımından sonra terk edilmiş, halkın
gezi yeri olmuş daha sonra ise Mısırlı
Prenses Rukiye’ye geçmiştir.

moonlit nights were the talk of the town.
By the end of the 17th century, Amcazade Hüseyin Pasha, a member of the
Köprülü family, and Bahaeddin Efendi,
who made a household name on the bay
in those decades, had waterfront mansions
built there.
In the 18th century, some entertainment
events of the Tulip Age, attended by Sultan
Ahmed III and Damat Ibrahim Pasha, took
place at this bay. The bay was the object of
Mahmud I’s affections.The Mihrabad Resort located on the hill to the north of the
bay was covered by 300-years-old pistachio

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 5

1.2. Bahai Körfezi (Kanlıca
Körfezi) ve Bahai Körfezi Yalıları
Kanlıca Körfezi, devirler boyu halkın
ve hükümdarların gözbebeği olan
bir sayfiye mekanı olmuştur. Ahenk
kayıklarıyla mehtap eğlencelerinin
yapıldığı, padişahların fıstık ve selvi ağaçlarının gölgesinde atla gezdiği körfeze, IV.Mehmed Dönemi’nde
(1648-1687), şeyhülislamlık yapmış
olan Bahaeddin Efendi’ye ihsan edildiği için bir dönem Bahai Körfezi
denmiştir. Bahai Efendi tütün merakı yüzünden Kıbrıs’a sürülmüş, daha
sonra bağışlanarak tekrar şeyhülislam
olmuştur. Bahai Efendi ölene kadar
Bahai Körfezi’nde yaşamıştır (Belge,2007,s.53). Körfeze Mihrabad Mesiresi’nden dolayı Mihrabad Körfezi
de denmektedir.
Kanlıca, Boğaziçi Anadolu Yakası’nın en önemli yalılarının oluşturduğu ender kıyı yerleşimlerindendir.
Yalılar, zaman içinde harap olmuş
olsalar bile yerlerine kısa zamanda
yenileri yapılmış, kıyı boyunca devam
eden yalıların siluet dokusu bozulmamıştır (Atıcı,s.30).
Evliya Çelebi’ye göre 17. yüzyılda
Körfez’deki en önemli yalılar, İbrahim Edebi Yalısı, Emin Paşa Yalısı,
Süleyman Efendi Yalısı ve Longazade
Yalısı’dır. Bunlar dışında körfezde, bir
ara adını verecek kadar önemli olan
IV. Mehmed Şeyhülislamları’ndan
Mehmet Bahai Efendi’nin de yalısı
bulunmaktadır (Atıcı,s.30). 19. yüzyıl’da Bahai Efendi’nin yalısı ortadan
kalkmış, II.Mahmud Dönemi’nde İhtisap Ağası1 olan Kör Tahsin Efendi bu
1
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trees, as well as tall cypress and sycamore
trees. In those days, Mihrabad Resort was
an elegant place for horse riding. After being used by Vecihi Pasha, the woods were
abandoned, and became a popular walking
trail among the people, before being acquired by the Egyptian Princess Rukiye.

1.2. Bahai Bay (Kanlıca Bay) and the
Waterfront Mansions on Bahai Cove
For ages, Kanlıca Bay had been a popular
summer resort for the people and the sultans. The bay where entertainment activities during moonlit nights were held on befitting boats, where the sultans rode horses
enjoying the pistachio and cypress trees
blocking the heat of the sun, was bestowed
upon Bahaeddin Efendi, who served as the
Shaykh al-Islam during the reign of Mehmed IV (1648-1687). Hence, why, for a
time, the area was known as Bahai Bay. Bahai Efendi was exiled to Cyprus for his addiction to tobacco, but was later pardoned
and reassigned to the post of Shaykh al-Islam. He lived at Bahai Bay until his death
(Belge, 2007, p.53). The Mihrabad Resort
overlooking the bay is the reason why it is
sometimes called Mihrabad Bay.
Kanlıca is one of the rare settlements
composed of the most important examples
of waterfront mansions on the Anatolian
Side of the Bosphorus. Even though some
waterfront mansions were ruined over
time, they were quickly replaced by new
ones, preserving the silhouette of the waterfront mansions running along the shore
(Atıcı, p.30).
According to Evliya Çelebi, the most
prominent waterfront mansions in the bay
during the 17th century were the İbrahim
Edebi Mansion, Emin Pasha Mansion,

Osmanlı Dönemi’nde satılan malların denetimini yapan, şimdi Belediye Zabıtası denilen örgütün başı./
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yerde yeni bir yalı yaptırmıştır. Sedad
Hakkı Eldem’in “Boğaziçi Yalıları”
adlı kitabındaki, 19. yüzyıl sonuna ait
olan vaziyet planına göre, Körfez’deki
Yalılar kuzeyden Körfez’e doğru şöyle sıralanmaktadır: Misk Yağcı Yalısı,
Yağlıkçı Hacı Bey Yalısı, Mısırlı Prenses Rukiye Yalısı, Vecihi Paşa Yalısı,
arada iki tane ismi belirtilmemiş yalı,
Ayşe Hanım Sahilhanesi2, Mehmed
Emin Ağa Yalısı, Makarnacılar Yalısı ve Hurşit Efendi Yalısı’dır (Eldem,1993,s.42).

2. Mehmed Emin Ağa Yalısı

226

2.1. Sipahiler Ağası Mehmed Emin
Ağa Tarihi Kimliği
Hacı Hüseyin Ağa kendisi gibi Sipahiler Ağası3 olan Mehmed Emin Ağa’nın
babasıdır. Ağabeyi Osman Ağa’nın sadaret kethüdalığı görevinde bulunduğu sırada önce Sipahiler Ağalığı, daha
sonra da Tersane Eminliği görevlerine
getirilmiştir. Hacı Hüseyin Ağa görevde bulunduğu sürede pek çok hayır
eseri yaptırmış, vakıf eserlerini tamir
ettirmiş ve Fındıklı, Kabataş, Dolmabahçe civarındaki yolları yeniletmiştir. Hacı Hüseyin Ağa’nın adı görevi
sırasında yolsuzluklara karışmış, bu
durum saray tarafından tespit edilince
sürgüne yollanmış ve idam edilmiştir.
Hacı Hüseyin Ağa’nın oğlu olan

Süleyman Efendi Mansion, and Longazade Mansion. Add to the list the waterfront mansion of Mehmet Bahai Efendi,
a Shaykh al-Islam who served during
the reign of Mehmed IV, and who was
so prominent that for a time the bay was
known after him (Atıcı, p.30). In the 19th
century, Bahai Efendi’s waterfront mansion
disappeared from the scene, being replaced
by another mansion by Kör Tahsin Efendi,
a Public Regularity constable1 who served
during the reign of Mahmud II. According
to the layout plan provided in Sedad Hakkı Eldem’s book entitled the Waterfront
Mansions of the Bosphorus, depicting the
state of affairs by the end of the 19th century, the mansions on the bay extend as follows, from the north towards the bay: Misk
Yağcı Mansion, Yağlıkçı Hacı Bey Mansion,
Egyptian Princess Rukiye Mansion, Vecihi
Pasha Mansion, two unnamed mansions
in between, Ayşe Hanım’s Waterfront
Residence2, Mehmed Emin Ağa Mansion,
Makarnacılar Mansion, and Hurşit Efendi
Mansion (Eldem, 1993, p.42).

2.1. Sipahiler Ağası Mehmed Emin Ağa
as an Historical Personality
Hacı Hüseyin Ağa, the father of Mehmed
Emin Ağa, was a Sipahiler Ağası (Cavalry
Commander)3, just like his son would go on
to be. During his elder brother Osman Ağa’s
tenure as the Grand Vizier’s Chamberlain,
he was first appointed as the Cavalry Com-

The head of the organization checking the goods sold during the Ottoman era. Today, the organization
is called the Municipal Police.
2
1885 yılına ait zabıt kayıt örneğinde, Mehmed Emin Ağa Yalısı’nın sınırları belirtilirken, bu yalının
merhum Vecihi Paşa’nın kızı Ayşe Hanım’a ait olduğu bilgisi verilmektedir./ The records from the year
1885, specifying the borders of Mehmed Emin Ağa Mansion note that this building was owned by Ayşe
Hanım, the daughter of the late Vecihi Pasha.
3
Yeniçeri ocağının süvari teşkilatı altı bölükten oluşuyordu ve bu bölüklerden birincisinin başındaki
kumandana “Sipahiler Ağası” deniyordu. “Sipah” Farsça asker demektir (Çetintaş,2005,s.80)./ The cavalry
organization of the Order of Janissaries was composed of six companies. The commander of the first
of such companies was called the “Sipahiler Ağası” (Cavalry Commander). In Persian, the word “Sipah”
refers to soldiers (Çetintaş, 2005, p.80).
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Şekil 2: Kanıca Sipahiler Ağası Mehmed
Emin Ağa Yalısı Abdullah Biraderler

Figure 2: Kanlıca
Sipahiler Ağası
Mehmed Emin Ağa
Waterfront Mansion Brothers Abdullah

Mehmed Emin Ağa I. Mahmut Dönemi’nde Sipahiler Ağalığı yapmış, farklı
resmi görevlerde yer almıştır. Mehmed Emin Ağa’nın yaptırdığı pek çok
hayır eseri olduğu bilinmektedir.

3. Sipahiler Ağası Mehmet
Emin Ağa Yalısı Mevcut Durum
3.1. Temel Duvarları
Araştırma Kazısı
Mehmet Emin Ağa Yalısı ile ilgili olarak, İstanbul VI Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıkları’nı Koruma Bölge Kurulu’nun 10.02.2009 tarih ve 1454 sayılı kararı ile yalının önceden var olup
olmadığına dair durumun belirlenebilmesi için müze denetiminde arkeolojik kazıların yapılması istenmiştir.
İlgili karar doğrultusunda İstanbul
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne başvurulmuş Müze Uzmanları Arkeolog
Nilüfer Aslan ve Arkeolog Hülya Karadeniz denetiminde kazılara başlanmıştır. Öncelikle parsel üzerinde yakın
dönemde döşenmiş yeni parke taşları

mander, and then the Director of the Drydock. During his service, Hacı Hüseyin Ağa
organized numerous charitable works and
had various charitable foundation buildings
repaired. He also commissioned the renovation of the roads in the Fındıklı, Kabataş
and Dolmabahçe neighborhoods. However, Hacı Hüseyin Ağa was also said to have
been involved in corruption. As the palace
noticed his extracurricular activities, he was
first exiled, and then executed.
Hacı Hüseyin Ağa’s son Mehmed Emin
Ağa served as the Cavalry Commander and
in various official capacities during the tenure of Mahmud I. Mehmed Emin Ağa is
known to have been responsible for numerous charitable works during his lifetime.

3. The Current State of Sipahiler
Ağası Mehmed Emin Ağa
Waterfont Mansion
3.1. Investigative Foundation Wall
Excavation
Through the decision of the Istanbul VI Regional Board for the Preservation of Cultur-

227

2 0 1 7

228

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 5

zeminden kaldırılarak arsanın kuzey
köşesine istif edilmiş, arsa üzerinde
bulunan çöp ve atıklar temizlenmiş ve
daha sonra kuzey-güney ve doğu batı
doğrultularında iki hat oluşturacak
şekilde sondaj çalışması yapılmıştır.
Sondaj çalışması sonrası her iki doğrultuda mevcut zeminden yaklaşık
1.30 m aşağıda çeşitli duvar ve temel
kalıntılarına rastlanmıştır. Bulunan
kalıntıların etrafında kazı çalışmaları
genişletilmiştir.
Yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin bilimsel düzeyde hazırlanabilmesi için;
a) Projenin bilimsel danışmanlığı,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerinden, Prof.Dr. Oğuz
Ceylan tarafından yürütülmüştür.
b) Yapı ile ilgili doğal taş, suni taş,
harç ve sıva numuneleri analizleri İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kapsamında, Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Ana Bilim Dalı öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Ersen ve
Ar.Gör. Işıl Polat tarafından hazırlanmıştır.
c) Yalının eski fotoğraflarıyla, günümüz fotoğraflarının çakıştırılarak,
fotogrametrik tekniklerle konumunun
tespit edilmesi işlemi, Yıldız Teknik
Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Fotogrametri Ana Bilim Dalı
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bülent
Bayram ve Arş. Gör. Uğur Acar tarafından yapılmıştır.

3.2. Yalı ve Müştemalatı
Kalıntı Rölövesi
Kazı sonucunda ortaya çıkarılan yer
yer iri taşlar ile örülmüş yapı zemin

al and Natural Heritage dated 10.02.2009
no. 1454, archaeological excavations under the supervision of the museum were
ordered to determine the period in which
Mehmed Emin Ağa Waterfront Mansion
was built. In line with the said decision, an
application was filed with the Archaeological Museum of Istanbul, leading to excavations supervised by experts from the Museum, archaeologists Nilüfer Aslan and Hülya
Karadeniz. First of all, recently laid cobblestones were removed from the plot, and
stacked at the northern corner of the land.
Then waste and garbage were removed followed by drilling work to produce two lines
running through the north-south and eastwest axes. During the drilling, the remnants
of various walls and foundation elements
were found approximately 1.30m below
the current ground level, on both axes. The
excavation activities then focused on the vicinity of such remnants.
For the building’s survey, restitution
and restoration projects to be prepared at
an academic level;
a) Prof. Dr. Oğuz Ceylan, a faculty
member from Mimar Sinan Fine Arts University served as the scientific consultant
for the project.
b) The analyses of the building’s natural stone, artificial stone, mortar and plaster
samples were performed by Prof. Dr. Ahmet Ersen and Res. Assistant Işıl POLAT
from among the faculty members of the
Faculty of Architecture, Department of Restoration, under the umbrella of the Presidency of Istanbul Technical University’s
Directorate of Working Capital Operations.
c) Assoc. Prof. Bülent Bayram and Res.
Assistant Uğur ACAR, from among the
faculty members of Yıldız Technical University’s Department of Survey Engineer-
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kat dış duvarları, 70-75 cm, iç duvarlar ise 55-60 cm olarak ölçülmüştür.
Malzeme analizi sonucunda, temel
duvarlarının devon kalkeri ve agrega bileşenli harç ile oluşturulduğu ve
19.yüzyıl sonu-20.yüzyıl başı yapım
özelliklerini taşıdığı anlaşılmıştır.
Yapı kalıntılarının kuzey ve güney
yönlerinde, çok önceleri aralarında
Savarona Yatı’nın da bulunduğu gemilerin bağlanması için iki adet beton palamar inşa edilmiş olduğu, bu
inşa sırasında bu kısımlardaki temel
duvarları ve zemin kaplamalarının
tahrip edilmiş olduğu görülmüştür.
Buna ilave olarak, batı yönündeki rıhtımın yükseltilmesi sırasında yapının
kuzeybatı köşesi beton rıhtım altında
kalmıştır. Özgün durumda yapının dış
duvarı bu kısımda rıhtımı oluşturmaktadır.

4.4. Mimari Özellikleri
Mehmed Emin Ağa Yalısı’yla ilgili yapılan kapsamlı tarihsel araştırmalar
sonucunda elde edilen görsel ve yazılı
belgeler, yalının doğru bir şekilde anlaşılmasını ve restitüsyon projelerinin
hazırlanmasını sağlamıştır. Titizlikle
incelenen 1890 ve 1910-1920 yıllarına
ait fotoğraflar, cephe restitüsyonunun kesin verilere dayanılarak hazırlanmasını sağlamıştır. Bu belgelerle
birlikte, yalı çevresinde ve yakın dönemde yapılmış olan yalılar üzerinde
tipolojik bir analiz çalışması yapılarak
yalının plan ve cephe özellikleri, yapı
elemanları ve oranları belirlenmiştir.
4.4.1. Plan Özellikleri
Yalının özgün plan şeması, Sedad
Hakkı Eldem’in Türk evi plan tipleri
sınıflandırılmasında ikiyüzlü iç sofalı,
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ing - Photogrammetry superposed the old
photos of the mansion with its current
ones, with a view to determining its location using photogrammetry methods.

3.2. Survey of The Remmants of The
Mansion and Its Appendices
The external walls of the building’s ground
floor, at times composed of larger rocks, as
unearthed through the excavation, were
measured to be in the range of 70-75cm,
while the interior walls were surveyed to be
55-60cm thick. The analysis of the materials
led to the conclusion that the foundation
walls were made with mortar composed of
Devon limestone and aggregate, and exhibited the construction characteristics of
late 19th and early 20th centuries.
It was understood that two concrete
moors were built at that time to the north
and south of the remnants of the building,
to serve boats including the Savarona yacht,
and that during the construction works for
the moors the foundation walls and flooring nearby were damaged. Furthermore,
the northwestern corner of the building
was buried under the concrete dock as the
dock to the west was raised. In its original form, the external wall of the building
served as the dock in this section.

4.4. Architectural Characteristics
The images and documents compiled
through comprehensive studies on Mehmed Emin Ağa Mansion enabled an accurate understanding of the building to be
built up and the preparation of restitution
projects. Diligently reviewed photos from
1890 and 1910-1920 provided an accurate
input on which to base the front restitution
project. Along with these documents, other
mansions built in recent times in the neighborhood of the building were subjected to
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eyvanlı ideal tip olarak tanımlanmıştır. Bu plan tipinde sofaya eklenen
eyvanlarla sofa her yönde genişleme
imkanı bulmuştur. Karşılıklı duran
eyvanlarla, plan haç şeklini almıştır
ve orta sofalı plan tipiyle benzer özellikler göstermiştir. İç sofalı evlerde
merdiven 19.yüzyıla doğru daha fazla
önem kazanmıştır. 19. yüzyıl başlarından itibaren üç kollu ve bütün sofa
genişliğini işgal eden merdivenler
kullanılmaya başlanmıştır. Bu merdivenler sofanın bir ucuna getirilmiş
ve geniş pencerelerle aydınlatılmıştır
(Eldem,1968,s.92). 19. yüzyıl başlarına tarihlendirilen Mehmed Emin Ağa
Yalısı’nda, dönemine uygun olarak üç
kollu, sofa genişliğinde bir merdiven,
haçvari planı oluşturan eyvanlarda ise
sekilikler görülmektedir. Merdiveni
karşılayan eyvandaki sekilik parmaklıklar ve dikmelerle sofadan ayrılmıştır. Restitüsyon projesi hazırlanırken,
yalıyla benzer özellikler taşıyan yalılar
incelenmiş ve bir tipoloji çalışması yapılarak Mehmed Emin Ağa Yalısı cephelerinin ve planlarının yapı elemanları anlaşılmaya çalışılmıştır.

4.4.2. Cephe Özellikleri
Zemin katta kareye yakın bir plan şeması olan yalının, birinci katta 125 cm
genişliğinde cumbaları bulunmaktadır. Batı cephesinde zemin katta, cephenin ortasındaki çift kanatlı ahşap
kapının iki yanında, 42 x 190 cm ölçülerinde sofa pencereleri ve sofanın iki
yanındaki odalara ait olan 94 x 192 cm
ölçülerindeki ahşap giyotin pencereler
bulunmaktadır. Pencerelerin önünde
mahremiyet sağlaması amacıyla ahşap
kafesler bulunmaktadır (Şekil 1). Batı
cephesindeki ahşap giyotin pencere-

a typology analysis to determine the layout
plan and front characteristics, as well as the
building elements and ratios of these.

4.4.1. Layout Plan Characteristics
The original layout plan of the waterfront
mansion is a conventional example of the
ideal type with two façades, an anteroom
and eyvan /iwan as per the Turkish house
plan typology proposed by Sedad Hakkı Eldem. In this plan type, the iwans attached to the anteroom provided the latter
with room for expansion on all sides. The
opposing iwans gave the building a crosslike form, exhibiting similarities with the
plan type entailing a central anteroom.
Around the 19th century, stairs became
more prominent at residences with an internal anteroom. From the early 19th century on, three-flight stairs covering the
whole width of the anteroom entered into
use. These stairs were placed at one end of
the anteroom and were illuminated by wide
windows (Eldem, 1968, p.92). Mehmed
Emin Ağa Waterfront Mansion, thought
to be built in the early 19th century, exhibits in line with its era, a three-flight stairs
extending though the whole width of the
anteroom, as well as tribunes in the iwans
which form a cross-like structure. The tribune in the iwan on the side of the stairs,
on the other hand, was isolated from the
anteroom with rails and pillars.
During the preparation of the restitution project, other mansions exhibiting
similar characteristics were reviewed, with
a view to understanding the building elements used for the fronts and plans of Mehmed Emin Ağa Mansion through a typology analysis.

4.4.2. Characteristics of the Façade
Based on a layout plan comparable to
a square in the ground floor, the wa-
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ler zemin katta ve birinci katta aynı
ölçülerdedir. Yalı cephesinde, taş su
basmanın bittiği noktadan başlayan,
yaklaşık 25 cm genişliğindeki ahşap
kaplamalar görülmektedir. Aynı onarımda cumbalar arasına ahşap parmaklıkları olan bir balkon eklenmiştir. Zamanla yalının taşıyıcı sistemi
hasar gördüğünden cumbalar 15 x 15
cm ölçülerinde ahşap dikmelerle güçlendirilmiştir. 1920 yılında kayıkhane
yapısının da kaldırıldığı, cephenin tamamının ortaya çıktığı görülmektedir.

4.4.3. Yapısal ve Malzeme
Özellikleri
Yalı kısmı, ahşap karkas üzerine,
içte bağdadi üzeri sıva, dışta
ahşap kaplama olarak yapılmıştır.
Döşemeler, zemin katta, taş taklidi
ve mermer, 1.katta ise ahşap
rabıta şeklindedir. Tavanlar ahşap
kaplamadır. 19.yüzyıl başı yapısal ve
malzeme özelliklerinin genel olarak
görüldüğü yapının çatısı alaturka
kiremit kaplama, saçakları ahşaptır.
Yalı, yaklaşık 50-55 cm yüksekliğinde
bir su basman üzerine oturtulmuştur.
Pencereler ahşap giyotin ve ahşap
klasik kafes, kapılar ise yine ahşap
göbekli klasik kapı olarak yapılmıştır.
Yapının iç mekanında zemin kat
zemin kaplamaları dışında ahşap
kullanımı hakimdir. Yalının merdiveni
de ahşaptır. Müştemilat kısmı, yığma
taş duvar sistemde inşa edilmiş,
döşemeler ahşap kiriş üzeri ahşap
kaplama olarak yapılmıştır. Mutfak,
hamam ve diğer servis mekanlarının
yer aldığı müştemilat yapısı yalıdan
tamamen ayrı inşa edilmiştir. Yalı ile
müştemilat arasında kalan bahçe,
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terfront mansion has 125cm-wide bay
windows on the first floor. The western
façade has a double-leaf wooden door
in the center, surrounded by 42 x 190cm
anteroom windows, and the 94 x 192cm
wooden guillotine windows of the rooms
surrounding the anteroom on two sides.
Wooden cages are placed in front of the
windows to provide some privacy (Figure
1). The wooden guillotine windows on
the ground and first floors of the western
façade are of the same size.
Wooden lathing approximately 25cm
in width is observed from the end of the
stone sub-basement on the façade of the
mansion. The same round of repairs saw
the addition of a balcony with wooden rails
between the bay windows. As the loadbearing system of the mansion had deteriorated over time, the bay windows were
reinforced with 15 x 15cm wooden pillars. It
is evident that the boathouse was removed
in 1920, presenting the full façade without
any obstruction.

4.4.3. Structural and Material
Characteristics
The mansion is set on a wooden carcass,
with plaster-covered plasterboards inside,
and wooden lathing outside. The fake rock
and marbles were used for flooring on the
ground floor, whereas the 1st floor makes
use of wooden patterns. The ceilings are
lathed with wood. More often than not exhibiting the structural and material trends
of the early 19th century, the building is
covered with alla turca roof tiles on the
roof, whereas the eaves are made of wood.
The mansion is placed on top of an approximately 50-55cm high sub-basement. The
windows are either wooden guillotine, or
wooden classic cage style, while the doors
are again made of wood, in the classical
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Şekil 3: Yalı
boğaziçi cephesi
Figure 3: The
mansion’s
Bosphorus
facing façade

bir avlu halini almış, iki tarafa da
sirkülasyon sağlanmıştır.

5. Rekonstrükiyon ve Yeni
İşlev Önerisi
232

Projenin öncelikli amacı, yapının restitüsyon projesine, geleneksel yapım
yöntemi ve malzemeleri kullanılarak
yeniden yapılmasıdır. Yapının özgün
yapım sistemi ve tekniğine uygun olarak, uluslar arası koruma-onarım ilke
ve teknikleri doğrultusunda yeniden
inşasını gerçekleştirmek ve binayı
uzun yıllar yaşamasına olanak sağlayacak fonksiyonu ile birlikte işler hale
getirmektir. Boğaziçi’nin en güzel
bölgelerinden biri olan Kanlıca Körfezi’nde bulunan yapının aslına uygun
yapılabilmesi için restitüsyon projesi
esas alınmıştır. Yapının fonksiyonu
imar planında belirtilen esaslar doğrultusunda ortak kullanıma açık kulüp
binası olarak belirlenmiş olup, günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olabilmesi için bazı düzenlemeler
yapılmış, yalının plan şemasına uygun
olmasına özen gösterilmiştir.
Yapının özgün plan şeması, iki
yüzlü, iç sofalı tip olarak tanımlan-

style with a centerpiece. Wood is the predominant material, save for the flooring
tiles of the ground floor. The stairs are also
made of wood. The annex is built as a work
of stone masonry, while the flooring is
made of wooden panels placed on wooden
beams. The annex containing the kitchen,
Turkish bath, and other service quarters is
built completely separately from the mansion. The garden between the mansion and
the annex serves as a courtyard, providing
circulation for both sides of the complex.

5. Reconstruction and Proposed
New Function
The priority of the project is to rebuild the
structure in accordance with the restitution
project, using traditional building methods and materials. The ultimate aim is to
rebuild the structure by observing the authentic construction system and technique
in compliance with international conservation principles and techniques, bringing
the building to life once again and giving it
a function to ensure its extended life. For
an authentic reconstruction of the building
located on Kanlıca Bay, one of the most
precious parts of the Bosphorus, the restitution project is serving as the basis. The
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mıştır. Odalar sofanın iki tarafına dizilmiştir. Merdiven sofanın diğerlerine
göre nispeten daha sağır olan güney
cephesinde konumlanmaktadır. Zemin iyileştirmesi yapılarak deniz seviyesinin altında inşa edilecek bodrum
kat için ilave strüktürel önlemler ve
gelişmiş teknolojik yöntemlerden yararlanılacaktır. Mini kazık yöntemi
ile sağlam bir zemin oluşturulduktan
sonra, deniz suyunun da kaldırma
kuvvetine dayanıklı olacak şekilde bir
betonarme iç ve dış kabuk oluşturulacaktır. Bu noktada su yalıtımı için
azami dikkat gösterilecek ve su yalıtım katmanları oluşturularak, zemin
kaynaklı suyun bina içine girmesi engellenecektir. Yapılan kazı sonucunda
yapının temel duvarlarına ulaşılmıştır.
Ortaya çıkarılan temellerde kullanılan
harç ve sıva örnekleri İstanbul Teknik
Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi İşleri kapsamında hazırlanan malzeme raporunda4 ayrıntılı
olarak incelenerek analiz edilmiştir.
Bu sonuçlarda göre yapının ilk yapıldığı dönemde çok dayanıklı puzzolonik katkılı bir kireç harcı ile yapıldığı,
bu harcın aynı zamanda deniz suyuna
karşı da oldukça dirençli olduğu anlaşılmıştır.

5.1. Plan Düzeni
Yapının bodrum katı betonarme olarak, zemin kattan itibaren ise binanın
yapım tekniği özgününde olduğu gibi;
ahşap/bağdadi teknikle inşa edilecektir. Yapının, Barış Manço Caddesi
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building is set to serve as a club house for
public use in line with the principles specified in the zoning plan; a number of arrangements were made to ensure that it
meets the requirements of the day, while
efforts were made to comply with the mansion’s layout plan.
The original layout plan of the building is based on the two façade and interior
anteroom type. The rooms are lined up on
two sides of the anteroom. The stairs is positioned on the southern façade of the anteroom, which is rather less used compared
to the other sides. The ground will be improved, additional structural measures will
be taken and high-tech methods will be
employed for the basement to be built under the sea level. Once a strong foundation
is laid using mini piles, concrete internal
and external shells capable of resisting the
buoyancy of sea water will be installed. At
this junction, the utmost care will be paid
to insulating against water, in the form of
layers of water insulation, preventing the
infiltration of the building by water from
the ground. The excavations unearthed the
foundation walls of the building. The samples of mortar and plaster taken from the
foundations thus revealed were analyzed in
detail in the material report drawn up by the
Presidency of Istanbul Technical University’s
Directorate of Working Capital Operations4.
The results of the analysis reveal that, at the
time of building, a long-lasting lime mortar
with a pozzolanic ingredient was used, and
that the mortar was also very strong against
the effects of sea water.

4
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi İşleri kapsamında, Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Ersen tarafından hazırlanan Malzeme
Analiz Raporu/ The Material Analysis Report drawn up by Prof. Dr. Ahmet Ersen, an academic at the
Faculty of Architecture’s Department of Restoration, working under the umbrella of the Presidency of
Istanbul Technical University, Directorate of Working Capital Operations.
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(yol) üzerinden ve batı cephesinden
birer adet girişi mevcuttur. Yol kotu
olan +3.85 m. ‘ten direkt olarak bahçe
merdivenlerine girilir ve merdivenle
binanın zemin katı kotu olan +0.37 m.
kotuna inilir.
Kayıkhane restitüsyon planlarına
göre aynen yerinde korunmuş ve ortalama 75 cm.’lik kısmı denize konsol
çıkmaktadır. Boğaziçi sahil bölümünde 40 cm’lik bir parapet bırakılarak
dalgakıran görevi görmesi sağlanmıştır. Yol tarafında parsel sınırları içinde
yer alan ve herhangi bir kamulaştırmaya gidilmeden fiilen yerleştirilmiş
olan trafo, projede noktalı olarak gösterilmiş, inşaat ruhsatının alınmasını
takiben, kaldırılması veya kamuya ait
bir arazi üzerinde yer altına alınması
için gerekli başvuru yapılacaktır.

5.2. Bodrum Kat Planı
Binanın altında, yeni işlevi doğrultusundaki ihtiyaçları ve ilgili yönetmeliklerin getirdiği gereklilikler nedeniyle bir bodrum kat yapılması
önerilmektedir. Bu katta gerekli olan
mekanik ve tesisat odaları, depolar
ve su deposu tasarlanmıştır. Bu kata
ulaşım, yangın yönetmeliğine göre
betonarme olarak öngörülen ana merdivenden sağlanmaktadır. Ana merdivenin yanına her kata ulaşımı sağlayan asansör ilave edilmiş ve her katta
en uygun yer olan asansör arkasına bir
adet havalandırma ve iki adet ateş bacası yerleştirilmiştir.
5.3. Zemin Kat Planı
Binanın batı (deniz) cephesi köşe kotları kot kesit belgesine göre yeniden
düzenlenmiş ve 0.00 (6.22 ) m. kotu
olarak belirlenmiştir. Doğu (yol tarafı)

5.1. Layout Plan
The basement of the building will be concrete, whereas from the ground floor up,
the wooden/plasterboard technique will
be employed in compliance with the original construction technique of the building.
The building has two entrances, one from
Barış Manço Avenue (street), and one from
its western façade. From the road level of
+3.85m, the stairs of the garden are accessed directly. The stairs take visitors to
+0.37m, which is the ground level of the
building.
The boathouse was preserved exactly in
line with the restitution plans, and extends
into the sea by a cantilever with an average
width of 75cm. A 40 cm parapet is left on
the Bosphorus shore section, functioning as
a jetty. On the roadside, the transformer actually located within the borders of the parcel without any eminent domain processes
is shown as a dotted area on the project.
Once the construction license is received,
the applications required for its removal
and placement underground in a piece of
public land, will be filed.

5.2. Layout Plan of the Basement
A basement is proposed to be built under
the building, in line with its new function
and as per the requirements of applicable
regulations. This floor will contain the mechanical equipment and installations required, as well as storage areas and a water
tank. The floor will be accessed through the
main stairs, which are to be made of concrete as per the fire regulations. An elevator providing access to all floors has been
placed next to the main stairs. Furthermore,
on each floor, one ventilation and two fire
chimneys have been placed behind the elevator in the most suitable place.
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cephesi köşe kotları ise bahçe kotuyla
aynı ve +0.37 (6.56) m. olarak belirlenmiştir. Deniz tarafındaki rıhtımın (ve
deniz seviyesinin) ve parsel etrafındaki yolların yükselmiş olması nedeni ile, yapının bu kotlara oturtulması
yapının hem deniz yönünden hem de
yol tarafından gömülmesine neden
olacağı, özellikle deniz tarafından (yalı
silueti) bağlamında uygun olmayan
bir durum oluşturacağı ısrar ile bildirilmesine rağmen, Boğaziçi İmar Müdürlüğü yapının kazı sonucu ortaya
çıkarılan özgün zemin kotu olan 6.22
m. kotunu 0.00 (sıfır) m. kotu kabul
etmiş, onaylı restitüsyon projesinde
de belirtilen özgün kot ve mevcut rıhtım kotu arasındaki yaklaşık 67 cm.’lik
fark değerlendirilmemiştir. Bu durumun ancak koruma kurulunun kararı
ile düzeltilebileceği söylenilerek, yapının yol tarafında yola bitişik olmaması nedeni ile yükseltme talebimiz bu
aşamada kabul edilmemiştir. Konunun kurulunuz tarafından incelenerek, yalının denizden algısını oldukça
zedeleyen bu durumun düzeltilmesini
talep etmekteyiz.

5.4. Birinci Kat Planı
Z01 no’lu oturma bölümünden ahşap
merdivenle 101 no’lu sofaya ulaşılmaktadır. Birinci katta bulunan tüm
mekanlar, ana mekanlar seperatörlerle bölünerek eklenen asansör ve wc
mekanları hariç özgün konumlarına
uygun olarak korunmakta olup işlevlerinde değişiklik bulunmaktadır. 101
sofa mekânı kuzey-doğu-batı aksı
tamamen şeffaf olarak tasarlanmış ve
oturma mekânlarıyla sofa kullanımı
vurgulanmıştır. 1.katın döşeme kotu
+4.09 m. iken bu oturma alanları +4.24

2 0 1 7

5.3. Ground Floor’s Layout Plan
The corner levels on the western (seaside) façade of the building were revised
in accordance with the level specifications,
leading to an elevation of 0.00m (6.22 m).
On the eastern (roadside) façade, on the
other hand, the corner levels were set to
match that of the garden, at +0.37m (6.56
m). Even though repeated reports were
submitted to the effect that as the dock
(and sea level) and the roads surrounding
the plot are now elevated, the placement
of the building at these levels will lead to a
sunk positioning of the structure from the
sea as well as the road side, leading to negative consequences regarding the silhouette of the waterfront mansion, particularly
from the seaside, the Zoning Directorate of
the Bosphorus set the ground level to 0.00
m (zero) instead of the authentic ground
level of 6.22 m unearthed through the excavation, and did not take into account
the approximately 67cm margin between
the original ground level specified in the
approved restitution project and the existing dock level. We were told that this
could be fixed only through a conservation
board decision; our request for increased
elevation was not accepted at this junction,
on the grounds that the building was not
adjacent to the road on the roadside. We
request the matter to be reviewed by the
Board, and a correction of this state of affairs which harm the view of the mansion
from the seaside immensely.

5.4. First Floor’s Layout Plan
Wooden stairs provide access from sitting
area no. Z01 to anteroom no. 101. All spaces on the first floor are preserved in accordance with their original positions, albeit
with altered functions, with the exception
of the elevators and toilets added with the
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m. kotuna düzenlenmiştir. Tüm kapı
ve pencerelerin aslına uygun imalatı
restorasyon projesi detaylarına göre
yapılacaktır. Pencere oranları ve tipleri aynen korunacak, yeni pencerelerde ısıcam kullanılacaktır. Yapıda, yeni
kullanım ihtiyaçlarına cevap verecek
nitelikte tasarlanan ıslak hacimler tesisat birliği düşünülerek konumlandırılmıştır. Birinci katta, ıslak hacimlerde
mermer, odalarda ise ahşap kaplama
döşeme malzemesi olarak kullanılacaktır.
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5.5. Çatı Arası
Yapının özgün çatı eğimi altında kalan
alan, yönetmeliklere uygun olarak çatı
arası depo olarak değerlendirilmiştir.
Çatı eğimi içinde olacak şekilde üç
adet çatı penceresi konulmuştur.
5.6. Cepheler
Yalının cephe düzeni restitüsyon
projesine uygun olarak yeniden yapılacaktır. Cephe malzemeleri, ahşap
karkas üzerine gerekli su ve ısı yalıtım
katmanları konulduktan sonra ahşap
kaplama olacaktır. Kapı-pencere, kepenk ve konsollar aynen yapılacaktır. Çatı örtüsü projeye uygun olarak
alaturka kiremit olarak inşa edilecek,
yağmur olukları ve yağmur inişleri
bakır olarak yapılacaktır. Kayıkhane
yapısı, restitüsyona uygun olarak özgün malzeme ve tekniği ile yeniden
yapılacaktır. Çevre bahçe duvarlarında da restitüsyon projesine uygun
olarak, taş tuğla almaşık bir duvar inşa
edilecek, üst bitişleri alaturka kiremit
harpuşta yapılacaktır. Nato Boru Hattı’nın 8 parsel içinde kalan koruma sınırı üzeri bahçe olarak düzenlenecek,
Kavacık Deresi ile olan sınır üzerine

use of separators to divide up the main
spaces. Anteroom no. 101 is designed to
run completely transparently on the northeast-west axis, emphasizing the use of the
anteroom with seating arrangements. The
flooring of the 1st floor has an elevation of
+4.09m, while these seating arrangements
are set at a level of +4.24m. All doors and
windows will be manufactured in line with
the details provided in the restoration project, in a manner authentic to the original.
The ratios and types of windows will be
preserved as they are, while double-glazed
windows will be used for the new window
installations. The wet areas designed to
meet the requirements of the new function
have been positioned with the uniformity
of installations in mind. The wet areas on
the first floor will have marble flooring,
while the rooms will have wooden flooring.

5.5 Attic
The area running under the authentic roof
pitch of the building is used as a storage
area in the attic, in compliance with the
regulations. Three windows have been
placed on the roof, under the roof pitch.

5.6. Façades
The façades of the building will be rebuilt in
accordance with the restitution project. The
façades will be lathed with wood on top
of the necessary water and heat insulation
layers over the wooden carcass. The doors,
windows, shutters and cantilevers will be
produced in exact compliance with the
original. The roofing will be based on alla
turca roof tiles in compliance with the project, while the rain gutters and downspouts
will be made of copper. The boathouse
building will be rebuilt in compliance with
the restitution project, using authentic materials and techniques. The perimeter and
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duvar yapılmasına izin verilmediği
için sadece çevre güvenlik çiti yerleştirilecektir. Pencereler restitüsyon
oranlarında, restorasyon projesinde
verilen 1:10 detaylara uygun olarak ısı
camlı ve ağırlık mekanizmalı olarak
birimci sınıf emprenye edilmiş ahşap
kullanılarak imal edilecektir. Cephe üzerindeki kapılar da aynen proje
doğrultusunda imal edilerek yerleştirilecektir.

6. Sonuç
Sipahiler Ağası Mehmed Emin Ağa
Yalısı için yapılan çalışma, bilimsel temeller üzerine kurulmuştur. Kapsamlı
arşiv ve kütüphane taraması sonuçları analiz edilmiş ve restitüsyon verisi
olarak değerlendirilmiştir. Boğaziçi ve
İstanbul ile ilgili yayınlanan fotoğrafların yanı sıra, henüz yayınlanmamış
kartpostal koleksiyonları ve çeşitli fotoğraf arşivleri de taranmıştır. Yapılan
kazı sonuçları ortaya çıkan malzemelerin laboratuvar analizleri yapılmış ve
uzman raporları hazırlanmıştır. Elde
edilen eski fotoğraflardaki yalının,
mevcut durumda hangi parsel üzerine
geldiği fotogrametrik yöntemler kullanılarak, bilimsel olarak kanıtlanmış
ve konunun uzmanları tarafından rapor haline getirilmiştir. İstanbul Boğazı’nın 18. ve 19. yüzyıllarda sahip olduğu güzellikler restitüsyon çalışmaları
sırasında ortaya çıkan belge ve bilgilerle bir kez daha irdelenmiş ve yalı
yaşantısı gözler önüne getirilmiştir.
Özellikle Bahai Körfezi’nin İstanbul
Boğazı Anadolu Yakası’nın o dönem
en gözde yerlerinden biri olduğu ortaya konulmuştur. Mehmet Emin Ağa
Yalısı’nın yeniden yapılmasıyla Bahai
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garden walls will also be built in the form
of a stone-brick alternative wall in line with
the restitution project, while the top ends
of the walls will be capped with alla turca
tiles. The protection zone for the NATO
pipeline running through parcel 8 will be
covered by a garden. As no wall is allowed
on the border with Kavacık Stream, just
a security fence will be placed there. The
windows will be made of first class impregnated wooden materials, equipped with
double-glazed glass and a weight-based
mechanism, in compliance with the 1:10
details provided in the restoration project
and the ratios specified for restitution. The
doors on the façades will also be produced
and placed in strict compliance with the
project.

6. Conclusion
The efforts concerning Sipahiler Ağası Mehmed Emin Ağa Waterfront Mansion are
based on scientific grounds. The results of
a comprehensive archive and library survey were analyzed and used as restitution
data. In addition to the published photos
of the Bosphorus and Istanbul, postcard
collections which have yet to be published,
and various photography archives were
surveyed. The materials obtained through
the excavation were analyzed in the laboratory, and discussed in reports by experts.
By employing photogrammetry methods,
the old photos thus gathered were used
to provide a scientific basis for the placement of the building on current land plots,
culminating in a report by the experts. The
pleasant features of the Bosphorus during
the 18th and 19th centuries were analyzed once again using the documents and
information gathered during the restitution efforts, bringing about a reimagining
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Şekil 4: Zemin kat ahşap konstrüksiyon
Figure 4: Wooden construction of the ground floor

Şekil 5: Birinci kat ahşap konstrüksiyon
Figure 5: Wooden construction of the first floor
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Şekil 6: Çatı katı ahşap konstrüksiyon/ Figure 6: Wooden construction of the attic, Şekil 7 ve 8: Ahşap
konstrüksiyon bağlantı detayları/ Figure 7 and 8: Details of fasteners used for the wooden construction

Şekil 9: Boğaziçi cephesi
Figure 9: Façade facing the Bosphorus

Şekil 10: Boğaziçi Cephesi
Figure 10: Façade facing the Bosphorus
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Körfezi eski günlerine dönebilecektir. Yapıda vakum emprenye edilmiş
yerli meşe ve yerli çam ahşap ile özel
olarak hazırlanmış galvaniz bağlantı
elemanları kullanılmıştır. Geleneksel
yapım tekniklerine ve malzemesine
uygun hareket edilmesine özen gösterilmiş, uygulamanın tüm aşamaları
buna göre planlanmıştır. Taşıyıcı sistemin tamamen ahşap olması yapıya
hem hafiflik hem de esneklik kazandırmıştır. Kaplama malzemesi de restitüsyon cephe kaplama boyutlarında
uygulanan ahşap kaplama olmuştur.
Cephede sarı çam kullanılması tercih
edilmiştir. Yine boya malzemesinin
özenle seçilmesi ve çok dikkatli biçimde uygulanması ahşap uygulamalarının olmazsa olması şeklinde değerlendirilerek uygulama yapılmıştır.

II. Heybeliada Rum İlkokulu
Binası
1. Heybeliada Rum İlkokulu
Binası Restorasyon Projesi
MP Tasarım- Mustafa Pehlivanoğlu
İstanbul Adalar ilçesi Heybeliada
Mahallesinde 12 pafta, 61 pafta, 4
parselde yer alan Heybeliada Rum
İlkokulunun, Restorasyon projesinde Heybeliada Uluslar arası Müzik
Arastırma Merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesi hedeflenmistir. Yapı,
İstanbul’un Rum cemaatinin önemli
tarihsel miraslarından biridir ve mülkiyeti Heybeliada Aya Nikola RumOrtodoks Kilisesi ve mezarlığı ve Aya
Varvara Kilisesi Vakfı’na aittir. 2005
yılında, bir sivil toplum kurulusu olan
Bosphorus Cultural Alliance, Heybeliada’da bulunan Rum ilkokul binasının tamir edilmesi, binanın eğitim ve
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of the life at a waterfront mansion. It was
particularly shown that Bahai Bay was a
favorite spot on the Anatolian side of the
Bosphorus in those decades. The reconstruction of Mehmed Emin Ağa Waterfront
Mansion could restore Bahai Bay to its past
glory. The structure uses vacuum impregnated local oak and pine wood and specially crafted galvanized fasteners. Efforts were
made to ensure strict compliance with the
conventional construction techniques and
materials, planning all stages of the practice
accordingly. The loadbearing system made
exclusively of wood reduced the weight of
the structure while providing flexibility. The
lathing chosen was wooden lathing applied
at sizes specified in the restitution project
for façade lathing. The preferred plating
material on the façade was yellow pine.
Furthermore, diligence in the selection of
paint materials, and very careful application
of the materials were essential in the implementation process.

II. Heybeli Island Greek Primary
School Building
1. Restoration Projects for Heybeli
Island Greek Primary School
Building
MP Design - Mustafa Pehlivanoğlu
The restoration project for Heybeli Island
Greek Primary School located on plot 12,
block 61, parcel 4 in the Heybeli Island
neighborhood of the Adalar district of Istanbul aims to assign the new function of
Heybeli Island International Music Research Center to the building. The building is one of the most important pieces of
heritage held by the Greek community of
Istanbul, and is owned by Heybeli Island
Hagia Nicola Greek Orthodox Church
and Cemetery and Hagia Varvara Church
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arastırma ama.lı bir uluslararası kültür merkezi’ne dönüstürülmesi için
çalısmalarına baslamıstır. Bu kültür
merkezi esas olarak Anadolu ve Akdeniz coğrafyasının müzikal geleneklerine odaklanacak,yaratıcı girisimlere
nem verecek ve çağdas sanatsal ifade
biçimlerine açık olmayı ilke edinecektir. “Bosphorus Cultural Alliance”,
projenin gerçeklesebilmesi için ilk
asamada Uluslararası Kalkınma Dairesi eliyle Avrupa Birliği’nden destek
almıstır. Bu yeni işlevin gerektirdiği
ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak fakat yapının özgün nitelik, detay,
malzeme ve yapım tekniği özelliklerine öncelik verilerek restorasyon projesi hazırlanmıştır.
Yapıya günümüzde de işlevini
koruyan iki ana kapıdan giriş sağlanmaya devam edilecektir. Ayrıca ön
(batı) cephenin güney ucundaki bahçe girişi de sağlamlaştırılacak ve eklenecek metal rampa ile engelli girişi
olarak kullanılacaktır. Yapıda konser,
gösteri ve bunların kayıtları için gerekli olan mekanlar zemin katta düzenlenecektir. Günümüzde de büyük
bir tek mekân olan ZK07 Ana Salon
bu işlevler için düzenlenecektir. Bu
mekânın kuzey-batı ucundaki bitişik ZK02 mekânı da konser alanı ile
direkt görsel ilişkili bir stüdyo olarak
planlanmıştır. ZK07 mekânının kuzey ucuna ve ZK02 mekanına ahşap
bir yükseltilmiş platform niteliğinde sahne eklenecektir. Bu iki mekân
arasında günümüzde de kısmı olarak
kaldırılmış duvardaki açıklık düzenlenecektir. Ana salon ve stüdyo arasındaki görsel bağlantının sağlanması
için açılan bosluğa ses yalıtımı nitelikli

Foundation. In 2005, a non-governmental
organization named the Bosphorus Cultural Alliance started work on repairing the
Greek primary school building in Heybeli
Island, and converting it into an international culture center focusing on education
and research. The culture center will focus mostly on the musical traditions of the
Anatolian and Mediterranean region, and
will operate with an emphasis on creative
endeavors and contemporary forms of art.
The first thing the Bosphorus Cultural Alliance did to realize the project was to get
support from the European Union, through
the International Development Agency. A
restoration project was developed taking
into account the requirements of this new
function, but nonetheless prioritizing the
authentic qualities, details, materials and
construction technique characteristics of
the building.
Access to the building will continue to
be provided through two main doors which
still maintain their function today. Furthermore, the garden gates to the southern end
of the front (western) façade will be reinforced. The new metal ramp to be added
will provide access for people with disabilities. The ground floor will contain the spaces required for concerts, shows, and the
building’s records. ZK07 main hall, which
even today offers a wide space, will be rearranged for these functions. The adjacent
chamber ZK02 located to the northwest
of said hall is planned to be used as a studio
with direct visual association with the concert hall. On the northern end of chamber
ZK07, and in ZK02, a stage will be added
in the form of a raised wooden platform.
Between these two chambers, an opening
in the wall, which even today is partially
removed, will be arranged. Glass separa-
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cam bölme elemanı yerleştirilecektir.
ZK07 kodlu ana salona, hem yapının
ön (batı) cephesindeki her iki ana kapıdan da rahatlıkla girilip çıkılması ve
bir acil durum anında kolay çıkış için,
mekânın güney batı ucundaki dolabın
kapıya dönüştürülmesi önerilmektedir. Bu dolap günümüzde mekânın
diğer kapıları ile benzer detay ve niteliktedir. Bu müzik aktivitelerinin, kayıt
kontrol işlevleri için ise ZK05 mekânı,
gerekli ikinci ses yalıtımı duvar, tavan
ve döşeme elemanlarını eklenmesi ile
kontrol odasına dönüştürülecektir.
Kontrol odasının kuzey yönündeki
ZK04 mekânının da ZK03 mekânı ile
bağlantı kapısı kapatılarak, kontrol
odası ile açılacak bir kapı ile ilişkilendirilmesi ve gerekli olan raf odası olarak kullanılması planlanmıştır. ZK03
kodlu Hol mekanının güney ucundaki
sonradan eklenmiş tuvaletin kaldırılması ve ZK08–09 kodlu hol mekâanlarıyla ve dolayısıyla yapının ön cephesinin güney tarafındaki kapı ve tuvalet
ve .ay ocağı mekanlarıyla iliskilendirilmesi hedeflenmistir.
Yapının güney tarafında parsel
sınırını belirleyen bahçe duvarlarının, zaman içinde eklenmis olan üst
kısımları ayıklanarak .zgün kotlarına indirilmesi önerilmistir. Ayrıca bu
yönde komsu yapılar tarafında bahçe
duvarlarına ve yapıya bitisik yapılmıs
niteliksiz eklerin de temizlenmesi
önerilmektedir. Yapının güney cephesine sonradan eklenmis ve zaman
içinde yeni eklerle gelistirilmis olan
kısım, son dönem eklerinden arındırılmıs ve ana yapı ile bağlantısı ahsap
bir kapı ile sağlamlastırılmıs ve yapı
programında gerekli olan tuvalet me-
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tors with sound insulation will be placed
on the opening in order to provide a visual
connection between the main hall and the
studio. In order to facilitate access to main
hall ZK07 through both main doors on the
front (western) façade of the building, and
to ensure unhindered exit in case of an
emergency, a proposal was made for the replacement of the cabinet on the southwest
end of the chamber, with a door. That cabinet’s details and characteristics are comparable to those of the other doors, which are
currently in existence. The recording systems for music events held at the premises
in turn will be placed in ZK05, which will be
converted into an audio with the addition
of a second set of sound-insulated wall,
ceiling, and flooring elements as required.
Plans are made to close the connection of
the room ZK04, to the north of the control
room, with ZK03, and to link it with the
control room instead through a door to be
opened, for its use as the required storage
room. There are also plans for the removal
of the toilet which was a more recent addition to the southern end of hall ZK03, and,
instead to link it with halls ZK08-09, and
thus the door to the southern side of the
front façade of the building, and the tearoom areas.
A proposal was made to trim the upper
sections added over time on top of the garden walls delimiting the parcel to the south
of the building, and thus reducing the walls
to their original heights. Further proposals
are being made to remove the low-quality
attachments adjacent to the garden walls
and the building on its side overlooking
the neighboring buildings. The part which
was added at a later time on the southern
façade of the building, and developed in
time through the addition of new appendi-
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kanları olarak yeniden düzenlenmistir. Zemin katta engelli tuvaleti tertip
edilmis ve birinci katta da sonradan
kapatılmıs pencereler açılarak ve .atı
üzerine eklenmis olan kısımlar kaldırılarak ve çatı ve dendanlar özgün
haline döndürülmesi planlanmıstır.
Bu ek kısmın önüne geç tarihte takılmıs olan ondülin çatılı kısım da niteliksiz malzemesinden arındırılmış ve
çevreye ve yapıya uygun olan ve bu
unsurlarla yarışmayan saydam (cam)
malzeme ve restorasyon projesi dahilinde ahsap tasıyıcılı yarı kapalı bir
mekan olarak tekrar düzenlenmis ve
yine fonksiyon için gerekli olan çay
ocağı niteliği kazandırılmıstır. Bu ek
kısmın doğu yönüne yan bahçenin alt
kottaki bölümüne ulasmak için metal
merdiven eklenmistir.

2. Restorasyon Uygulaması
EMR Mimarlık Restorasyon Ltd.Şti.
Yapının onaylı restorasyon projesi
doğrultusunda Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen inşaat ruhsatı ile
uygulama işlerine başlanılmıştır. Öncelikle projede öngörüldüğü şekilde
yapının sonraki dönemlerde yapılmış
niteliksiz eklerden (muhdes) ayıklanması, sıva katmanlarının sökümü
gerçekleştirilerek yapının restorasyon
uygulamasına hazır hale getirilmesi
sağlanmıştır. Yapı kârgir beden duvarları ve ahşap döşeme kirişleri ile kargir
ve ahşap karma sistemde inşa edilmiştir. Ayrıca bazı ana taşıcı duvarlar
dışında iç bölme duvarların da ahşap
taşıyıcılı, bağdadi üzeri sıva şeklinde
inşa edildiği görülmektedir. Yapının
restorasyon çalışmaları için bozulan,
malzeme özelliğini yitiren yapı ele-

ces, in turn, was reduced to its original form
by removing the later appendices, reinforcing its connection with the main building
through a wooden door, and was rebuilt
as the toilet spaces required in the building
program. A toilet for people with disabilities is designed for the ground floor, while
the windows which were sealed at a later
era will be opened and the parts added on
top of the roof will be removed, with a view
to bringing back the authentic form of the
roof and dentils. The low-quality materials
were removed from the section with an onduline roof, which was a later addition to
the front of this appendix. Instead, a transparent (glass) material which is compatible
with the environment and the structure,
and which is not in competition with these
elements, was used along with a design
for a semi-enclosed space with wooden
loadbearers as per the restoration project,
assuming the function of a tearoom. Metal
stairs were added to the east of this appendix, to reach the lowest part of the side yard.

2. Restoration Process
The restoration work began in practice
with the construction license issued by the
Municipality of Adalar, in line with the approved restoration project for the building.
First of all, the low-quality attachments
(later additions) built at later periods were
removed, and plaster was removed to render the building ready for restoration. The
building is based on masonry main walls
and wooden flooring beams, exhibiting a
mixed system of masonry and woodwork.
Furthermore, the interior compartment
walls other than the loadbearing main walls
were observed to be composed of wooden
loadbearers, with the application of plaster
on plasterboard. Within the framework of
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manlarının değiştirilmesi, yenilenmesi ve yapının daha sağlıklı ve sağlam
hale getirilmesi hedeflenmiş ancak
bunu yaparken yapının tüm özgün
yapı özelliklerini kaybetmesine engel
olacak biçimde bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bu bağlamda tamamen bozulan ve çürümüş durumdaki çatı elemanları yenilenmiş ve öncelikle yapı
koruma altına alınmıştır. Yapının iç
bölme duvarlarında sıva sökümü yapılan kısımlarda değişmesi gereken
tamamen çürümüş ahşap elemanlar
alınarak yerlerine vakum emprenye
yapılmış benzer taşıyıcı özelliğe sahip
yeni ahşap elemanlar yerleştirilmiştir.
Bu kısımlarda yerinde bırakabilecek
durumda olan ahşap elemanları koruma altına alınmış, taşıyıcı durumdan
uzaklaştırılarak hemen yanlarına yeni
ahşap elemanlar yerleştirilmiştir.
Yapının döşemeleri için özel bir
çalışma yapılması gerekmiştir. Yaklaşık 12 m açıklıktaki ahşap elemanların
lamine ahşap kirişler ile desteklenmesine karar verilerek, bu konuda Avrupa’nın en önemli ve köklü lamine
ahşap tedarikçisi ile görüşülerek lamine elemanlar şantiyeye getirilmiştir.
Oldukça büyük ve uzun olan bu elemanların Heybeliada’ya nakilleri ayrı
bir zorluk ve çaba gerektirmiştir.
Yapının ahşap kısımlarının onarımı ve yenilenmesi sırasında, yeteri
kadar elemanını değiştirilmesi hedeflenmiş, iyi durumda olan tüm özgün
elemanların yerinde korunması yolu
tercih edilmiştir. Bu yapılırken tüm
gerekli statik ve mühendislik çalışmaları yapılmış, gerektiği alanlar için
geleneksel yapım sistemlerine ilave
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the restoration activities, the replacement
of the building materials which had deteriorated and lost their function, and the creation of a stronger and more robust building
was the ultimate objective. However, attention was paid to prevent the loss of the
original building’s structural characteristics
while doing so.
In this context, the roof elements which
had decayed and lost their form completely
were replaced, providing the building with
some shelter in the first place. The wooden
elements which had decayed completely
and hence required replacement in the sections where plaster was removed from the
interior walls of the building, were replaced
with new wooden elements with vacuum impregnation, exhibiting comparable
loadbearing characteristics. The wooden
elements which could be maintained were
conserved, and relieved of their loadbearing function, with the introduction of new
wooden elements directly next to them.
A special process was required for the
flooring of the building. It was decided to
support the wooden pieces at an opening of
approximately 12m, with laminated wooden beams. To do this, Europe’s leading and
most established laminated wood supplier
was contacted to bring in laminated pieces
to the site. The transportation of such long
and large pieces to Heybeli Island was a
truly arduous task.
During the repair and renovation of
the wooden parts of the building, the aim
was to replace only what was needed,
preferring instead to keep the authentic
elements where they were in good shape.
While doing so, all static and engineering
analyses required were applied; where the
necessary supplements to conventional
construction systems were proposed in
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Şekil 11: Batı Cephesi / Figure 11: West Façade
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olarak yeni detaylar önerilmiştir.
Yapının taşıyıcı sistemi dışında
tüm pencereleri de ahşap olarak, yapının içinde özel olarak kurulan ahşap atölyesinde imal edilmiştir. Tüm
uygulama aşamaları yapının içinde
gerçekleştiği için sürekli bir denetim
ve gözlem imkânı oluşmuş, yapıya,
projeye en uygun biçimde doğrama
imalatı gerçekleştirilmiştir.
Yapının yerinde korunmasına karar
verilen tüm ahşap elemanları, uygun
şekilde sıcak hava tabancası kullanılarak boya katmanlarından arındırılmış,
ahşap onarımlarını yapılması sağlanmıştır. Özellikle yapının kız ve erkek
öğrenciler için ayrı olan giriş kapıları
büyük bir özen ile temizlenmiş, ahşap
onarımları yapılarak yeniden kullanılabilecek duruma getirilmiştir. Bunun
dışında özgün merdiven korkulukları
yerinde korunarak gerekli onarımları
gerçekleştirilmiştir.
Yapının okul fonksiyonundan
müzik okuluna dönüştürülmesi için
gerekli mühendislik uygulamalarının
yapıya zarar vermeden ve özgün niteliklerini bozmadan uygulanmasına

Şekil 12: Kesit / Figure 12: Section

the form of new details.
Along with the building’s loadbearing system, all windows were also made
of wood, which were produced in a wood
workshop set up specifically for this purpose in the building. As all application procedures were carried out inside the building, it was possible to ensure continuous
oversight and observation, bringing about
a set of woodwork pieces aligned precisely
with the project.
All wooden elements decided to be
kept intact were first relieved of the layers
of paint using a hot air gun with a view to
enabling wood repairs. In particular, the
separate entrances dedicated to boys and
girls attending the school were thoroughly
cleaned, wood repairs were made, and they
were rendered suitable for use once again.
In addition, the original stair railings were
also kept with only required repairs.
Great efforts were made to ensure that
the engineering procedures required for the
conversion of the building’s function from
an educational one to a venue and school
for music, were implemented without any
harm to the building as well as its original
characteristics. As part of the project and
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Şekil 13: Ahşap Uygulamaları ile ilgili görseller/ Figure 13: Photographs showing wood/timber implementations

büyük önem gösterilmiştir. Isıtma ve
havalandırma sistemi çatı arasındaki
alana yerleştirilerek, özgün tavanların zarar görmemesi ve görsel olarak
özgün durumunun etkilenmemesi
şeklinde projelendirme ve uygulama
yapılmıştır.

application works, the heating and ventilation system was placed in the attic area in
order to prevent harm to the original roofs
and to maintain their authentic visual state.
Taking fire safety into account, the electrical installations were based on fireproof
and non-inflammable cables, which were
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Şekil 14: Giriş
Cephesi /
Figure 14: Front
Façade
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Elektrik uygulamalarında yangın
güvenliği göz önüne alınarak yanmaz
ve alev almaz kablo kullanılmış ve
yine mevcut yapıya zarar vermeden
uygulama yapılmıştır. Yapı için ayrılan bütçenin en uygun şekilde kullanılmasına önem verilerek yapının
1. kısım onarım ve restorasyon işleri
tamamlanmıştır. Bu kısımda yapının
tüm ahşap doğramaları, çatısı ve taşıyıcı sistemi onarılmış ve yenilenmiş
ancak 2. kısım için herhangi bir bütçe
ayrılamaması nedeni ile çalışmalara
devam edilememiştir.

III. Cumalıkızık Koruma ve
Onarım Uygulamaları
1. Bursa Cumalıkızık Köyü
Koruma ve Yaşatma Projesi
YERİ (PAFTA / ADA / PARSEL NUMARASI): 2814 ada 10,16,18 parsellerdeki binaların rölöveleri ile 2814
ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 parsellerdeki binaların restitüsyon, restorasyon

applied without damaging the existing
structure.
Great importance was attached to
making optimal use of the budget set
aside for the building, in the process
culminated in the completion of the 1st
stage of repairs and restoration works on
the building. All woodwork elements, the
roof, and the load bearing system were repaired as part of this stage, yet the works
were discontinued, as no budget could be
set aside for the 2nd stage.

III. Cumalıkızık Conservation and
Repair Procedures
1. Bursa Cumalıkızık Village
Conservation and Memorial
Project
Location (Plot/ Block/ Parcel No.): The surveys of the buildings on block 2814, parcels
10, 16, 18; the restitution, restoration and
reconstruction projects of the buildings on
block 2814, parcels 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24; the surveys of the buildings on block 2794, parcels
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Şekil 15:
Cumalıkızık Köyü /
Figure 15:
Cumalıkızık Village

ve rekonstrüksiyon projeleri ile 2794
ada 14, 15, 39, 40, 44, 48 parseller ile
2805 ada 2, 5, 10 parseller, 2806 ada
2,4,6,7,10 parsellerdeki binaların rölöveleri, 2794 ada 14, 15, 39, 40, 44,
48, 81, 2805 ada 2, 5, 10 , 2806 ada
2,4,6,7,10 parsellerdeki binaların restitüsyon, restorasyon projeleri
Proje Tarihi: 2011-2014
Yapım Tarihi: 2012-2015
Toplam İnşaat Alanı: 45 Adet tarihi yapı
İşveren: Bursa Yıldırım Belediyesi
2011 yılında Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından açılmış olan iki proje
ihalesi kapsamında, Cumalıkızık Köyü’nde 7.3 bölge’de 16 tescilli binanın rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projeleri ile 6. Bölge’de yer alan 29 binanın restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip olan köy, zaman
içinde birçok müdahale geçirmesine
rağmen büyük ölçüde özgünlüğünü

14, 15, 39, 40, 44, 48, block 2805, parcels 2,
5, 10, and block 2806, parcels 2, 4, 6, 7, 10;
as well as the restitution and restoration
projects of the buildings on block 2794, parcels 14, 15, 39, 40, 44, 48, 81, on block 2805,
parcels 2, 5, 10, and on block 2806, parcels
2, 4, 6, 7, 10.
Project Period: 2011-2014
Construction Period : 2012-2015
Overall Construction Area: 45 Historical Buildings
Commissioned by: Bursa Yıldırım Municipality
Within the framework of two projects
tendered out by Bursa Yıldırım Municipality in 2011, the survey, restitution and restoration projects for 16 registered buildings
in district 7.3 and restitution and restoration projects for 29 buildings in district 6
of Cumalıkızık Village were prepared. The
village has a history dating back approximately 700 years, and is a rare settlement
which maintains its aura of authenticity, despite numerous interventions made
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Şekil 16: Restorasyon Projeleri ve Uygulamalar / Figure 16: Restoration Project and Implementations

koruyan ender bir yerleşimdir. Yapılan
proje çalışmaları sonrasında başlayan
ve günümüzde de çeşitli aşamalarda
olmak üzere devam eden restorasyon
uygulamaları ile köyün özgün dokusunun korunması ve gelecek nesillere
sağlıklı bir şekilde aktarılması amaçlanmış ve geleneksel köy mimarisinin
ayrılmaz unsurları olan özgün yapı
malzemeleri (kestane, kerpiç, toprak sıva, kireç badana) kullanılmıştır.
Hazırlanan projeler esnasında köyün
dokusunu anlamak amacıyla köy genelinde çalışılarak tespitler yapılmış
olup bu tespitler tipoloji paftalarıyla
belgelenmiştir. Bunun yanı sıra yapılan analojik araştırmalar ile literatür
araştırmaları ile desteklenen projeler
mümkün olan en hassas ve doğru şe-

throughout history. The restoration operations which began after the project work,
and which are currently going through various stages, aim to preserve the authentic
fabric of the village, maintaining it intact
for future generations. In this context authentic building materials which are indispensable elements of the traditional village
architecture (chestnut, mud bricks, earthen
plaster, and lime-based whitewash) were
used. During the project design stage, some
work was carried out throughout the village
with a view to understanding the architectural texture of the village. The typologies
identified through these efforts were then
documented with reference to plot numbers. Furthermore, analogical studies and
research of the literature were employed
to support the projects produced most el-

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 5

kilde hazırlanmış olup ilgili koruma
kurulu tarafından onaylanmıştır. 2014
yılında UNESCO Dünya Tarih Miras
Listesi’ne giren Cumalıkızık köy yerleşimi bütüncül olarak koruma-yaşatma amaçlı ele alınmalı ve yaşamını
devam ettirebilmesi için özel hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda Cumalıkızık köy yerleşim alanında bulunan ve sivil mimarlık örneklerimiz arasında bir arada
korunabilmiş ender örnekler olan bu
yapıların koruma ve onarım çalışmalarına başlanmış ve önemli sayıdaki
yapının onarımı gerçekleştirilmiştir. Onarım sırasında karşılaşılan en
önemli sorunlar arasında mevcut yapıların sonraki dönemlerde eklenen
niteliksiz eklerden arındırılması ve
kaybolan özgün mimari elemanların
yeniden yapılara kazandırılması sıralanabilir. Özellikle Uludağ eteklerindeki ormanlık alandan geçmişte elde
edilen kestane ağacı ile hem strüktür
hem de doğrama elemanlarının yapıldığı görülmüş, onarım sırasında yine
bu elemanların kullanılması sağlanmıştır. Bu konuda benzer özelliklere
sahip kestane ağacının yerel kaynaklardan elde edilmesi ne yazık ki mümkün olmamıştır. Başka alanlardan
sağlanan kestane ağacı özgün boyutlarında (30x30 cm) direk olarak veya
kiriş olarak kullanılmıştır. Yapılardaki
mevcut kestane ağaçlarının büyük bir
çoğunluğunun oldukça iyi durumda
oldukları görülmüştür. Bir kısmında
çürüyen kısımlar tespit edilmiş bunların onarımı yoluna gidilmiştir.
45 adet yapıda birlikte onarım yapılmasının uygulama açısından avantajlı tarafları olmasına rağmen, köyün
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egantly and accurately, and subsequently
approved by the applicable conservation
board. Having found its way into UNESCO’s World Historical Heritage List in
2014, Cumalıkızık village settlement should
be studied through a holistic lens towards
conservation and preservation, and special
targets should be set for its preservation.
In this context, efforts were initiated to
conserve and repair these buildings in the
Cumalıkızık village settlement area, which
offer a rare chance for the conservation of
a collection of prime examples of Turkish
civilian architecture, leading to the restoration of a substantial number of buildings.
The leading problems incurred during the
repairs regarded the removal of low-quality
appendices introduced at later times, and
the restoration of authentic architectural elements which had been lost over time. The
chestnut trees supplied in the past from
the forests near Uludağ were observed to
have been employed in the structure, as
well as wooden elements. Accordingly, the
same type of elements was used for the repairs. However, it was impossible to supply
chestnut trees with similar characteristics
from local sources. Chestnuts supplied from
other regions were used as pillars or beams
in their original sizes (30x30cm). It was evident that the vast majority of the existing
chestnut elements of the buildings were in
very good shape. Nonetheless, some decay
was observed and was remedied through
repair efforts.
Even though applying simultaneous
repairs on 45 buildings has its set of practical advantages, it led to the village being
transformed into a huge construction site.
Despite the efforts to minimize the impact
of the process on the inhabitants of the village, this aim was not achieved perfectly.

249

2 0 1 7

250

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 5

aynı anda bir inşaat alanına dönüşmesine engel olunamamıştır. Köyde yaşayan halkın bundan en az seviyede etkilenmesi hedeflense de bu pek mümkün
olamamıştır.
Cumalıkızık yapılarının ahşap karkaslı kerpiç duvarlara sahip oldukları
bilinmektedir. Bu nedenle sadece ahşap
malzemenin özgün nitelik ve boyutlarda kullanılmış olmasının tek başına bir
anlamı olmayacağı, kerpiç malzemenin
de aynı özgün durumda olduğu gibi yerel kaynaklar ile imal edilerek onarımda kullanılması gerektiği tüm taraflarca
kabul edilmiştir. Bu nedenle, yüklenici
firma ile yapılan görüşmelerle köy sınırları içinde bir kerpiç imalat atelyesinin
kurulmasına karar verilerek uygulama
yapılmıştır. Bu konuda, Bursa ve Cumalıkızık Köyü’nün Unesco Tarihi Miras
Alanı olarak kabul edilmesinde büyük
emek ve çaba sahibi olan Prof.Dr. Zeynep Ahunbay’ın ısrarlı ve titiz çalışmalarının etkisi çok fazladır.
Uygulama sürecini başından sonuna kadar takip ederek ve tüm kararların
alınmasında, bizzat uygulama ve proje
ekipleri ile birlikte çalışmaları yürütmüştür.
Kerpiç uygulamaları ahşap strüktür
ile birlikte ele alınarak geleneksel yapım
yöntemi tekrar edilmiştir. Taşıyıcıların
statik hesapları yapılarak, deprem yükleri de göz önüne alınarak uygulama
gerçekleştirilmiştir. Ahşap birleşim ve
bindirme detayları, çapraz birleşimler,
kiriş ve direk sistemleri özgün yapım sisteminde oldukları şekli ve yeni mühendislik hesaplarının gerektirdiği biçimde
başarılı biçimde uygulanmıştır. Ahşap
destekli kerpiç duvarlar yine geleneksel
yapım sisteminde olduğu hali ile, çamur

The buildings in Cumalıkızık are
known to have mud brick walls based
on wooden frame structures. That is why
the use of the authentic form and scale of
wooden materials would not be enough
on its own; the mud bricks had to be
equally authentic. In this context, all parties involved agreed that the mud bricks
should also be produced from local resources to the same level of authenticity. That is why in the meetings with the
contractor firm, it was decided to set up
a mud brick workshop in the village. On
this matter, the persistent and meticulous efforts of Prof. Zeynep Ahunbay,
who played a major role in getting Bursa
and Cumalıkızık Village registered on
Unesco’s World Heritage List, are truly
noteworthy.
She oversaw the whole implementation process and worked together with
the implementation and project teams in
all decision-making processes.
The mud bricks were placed together with the wooden structures, with the
importance of using traditional construction methods reiterated. The restoration work took into account the
statics assessments of the load bearing
structures, as well as the burdens posed
by earthquakes. Wooden fasteners and
weatherboarding details, cross-sections,
and beam and pillar systems were applied successfully in accordance with
new engineering assessments and the
forms they took in the original construction system. The mud brick walls supported by a wooden carcass were again
coated with mud plaster, as was the case
with the traditional building system, and
then painted with lime-based whitewash. This not only brought about a very
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sıva ile sıvanmış, üzerleri de kireç badana ile kaplanmıştır. Bu sayede hem
çok güçlü bir yalıtım sistemi oluşmuş,
hem de sabit ve hareketli yükler altındaki titreşimler nedeni ile sıvaların çatlamalarının önü alınmıştır.

IV. Üsküdar’da Ahşap Yapı
V. Üsküdar’da Ahşap Yapı;
Zeybek Evi Yeniden Yapım
Uygulaması
Günümüze korunarak ulaşmayı başaramamış bir örnek olan Zeybek Evi,
geleneksel İstanbul ahşap sivil mimarlık örneklerinden birdir. Uzun yıllar
bakımsız kalması nedeni ile ahşap yapı
elemanları ciddi biçimde bozularak
hem taşıyıcı sistem hem de sağlıklı yaşam koşullarını sağlayamayacak duruma gelmiştir. Bu şartlar altında yapının
yeniden yapımı kaçınılmaz hale gelmiş
ve gerekli uzman raporları ile yenilenmesine karar verilmiştir.
Yapının uygulaması nitelikli tüm
yapı elemanlarının titiz biçimde sökülmesi ve temizlenerek uygun şartlar altında depolaması ile başlatılmıştır. Tavan, döşeme, süpürgelik, sandalyelik,
kapı vb. sağlam yapı elemanları ayıklanarak korunmuştur. Bu özgün elemanlar proje ile birlikte ele alınarak, yenilenecek tüm elemanların gerçek profil ve
detaylarda olması için kullanılmıştır.
Yapının ön cephe kârgir kısmı tuğlaları
ile yan tarafta bulunan ve aynı zamanda yangın duvarı vazifesi gören ana
taşıyıcı duvarı olduğu gibi korunmuş
ve yeniden kullanılmıştır. Yapının tüm
ahşap malzemeleri vakum emprenye
edilmiş olarak kerestelerden imal edilmiştir. Yapıda lamine ahşap malzeme
kullanılmamış tamamen geleneksel
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strong insulation system, but also prevented cracks in plaster caused by vibrations
under fixed and mobile loads.

IV. Wooden Structure in Üsküdar
Reconstruction of a Wooden
Zeybek Residence in Üsküdar
Zeybek Residence, a building which had
not survived into the present, offers a concrete example of Istanbul traditional civilian woodwork architecture. Due to extended years of neglect, the wooden building
elements had deteriorated substantially,
and were unable to provide load bearing
system functions, as well as a healthy living space. Under these circumstances, reconstruction became a necessity, and the
required reports by the experts culminated
in the decision to rebuild the structure.
The process for the building began with
the meticulous removal and cleaning of all
building elements, and their storage under
suitable conditions. Strong construction
elements, such as the ceilings, flooring,
baseboards, chair rails, doors, etc. were
sorted out and preserved. These authentic elements were handled in line with the
project, and were used to provide templates
to ensure all elements being replaced met
the original profile and bore the authentic
details. The bricks on the masonry front
façade of the building, and the main load
bearing wall to the side, which also served
as the fire wall, were preserved and used
as they had been previously. All wooden
elements of the building were taken from
timber subjected to vacuum impregnation.
Laminated wooden materials were avoided in the building; and all production was
compliant with the traditional building system. The dimensions of certain woodwork
elements were increased in line with the
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Şekil 17: Altunizade Zeybek Evi Uygulamaları / Figure 17: Altunizade Zeybek Maison Implementations
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yapım sistemine uygun biçimde imalat yapılmıştır. Bazı ahşap elemanların
boyutları statik projeye uygun olarak
arttırılmış ancak bunun mevcut duvar
kalınlıklarını ve döşeme kalınlıklarını
arttırması engellenmiştir. Ahşap taşıyıcı
elemanların arasında duvar içinde kalacak biçimde yanmaz sertifikalı organik
özellikteki taş yünü kullanılarak ısı yalıtımı sağlanmıştır.
Ahşap duvarlar yine geleneksel yapım sisteminde olduğu hali ile bağdadi
çıtaları ile yapıldıktan sonra horasan sıva
ile sıvası yapılmıştır. Bu sayede, gerekli
konfor koşulları sağlanmış ancak tamamen geleneksel yapım sistemi uygulanmıştır. Yapının geçmişte olduğu gibi
yeniden yapılmış hali ile de tarihi yapı
özelliklerini sürdürmesi sağlanmıştır.
Ahşap taşıyıcı sistem oluşturulduktan sonra, projesine yerindeki asıl örneklere uygun olarak ahşap tavan kaplamalarının yapımı gerçekleştirilmiştir.
Eldeki mevcut tavan profilleri aynen uygulanarak, tavan süslemesinin yaşatılması sağlanmıştır. Kapı ve pencerelerde
de aynı yöntem izlenmiş, sadece ses ve
ısı yalıtımını sağlaması için ısı cam uygulaması yapılmıştır.
Ahşap elemanların boyanması ile ilgili olarak da özel su bazlı ahşap boyaları kullanılmıştır. Ahşap için en önemli
koruyucu olan boya, özenle seçilmeli ve
çok dikkatlice uygulanmalıdır. Ahşap
ne kadar iyi olursa olsun, yanlış boya
seçimi ve uygulaması çok kötü sonuçlar alınmasına neden olabilmektedir.
Yaşayan, nefes alan ve çalışan bir yapı
oluşturulması hedeflenerek çalışmalar
sürdürülmüş ve hem maliyet, hem kullanıcı memnuniyeti hem de geleneksel
malzeme ve yapım tekniklerinin olabil-
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static project. However measures were
taken to prevent an increased wall or
flooring thickness caused by such changes. Thermal insulation was provided by
organic rock wool with a fireproof certificate, placed inside the walls in between
the wooden load bearing elements.
Once again, wooden walls were made
with plasterboard bars, and coated with
khorasan plaster, as was the case with the
traditional construction system. Doing so
provided the required level of comfort, all
the while abiding by the traditional construction system. As was the case in the
past, the rebuilt version of the structure
maintained its historical characteristics.
Once the wooden load bearing system was developed, the wooden ceiling
tiles were produced, in accordance with
the original specimens preserved on site.
The existing ceiling profiles were applied
exactly, with a view to conserving the
ceiling decorations. The same method
was applied to the doors and windows
as well, and the only change introduced
was the use of double-glazed windows to
provide sound and thermal insulation.
The wooden elements were painted
with special water-based wood paints.
The most important factor in terms of
the protection of wood is the paint; thus
it should be chosen diligently, and applied very carefully. Regardless of the
quality of the wood, an incorrect paint
choice can lead to terrible problems. The
work on the project was carried out with
the aim of developing a living, breathing
and working structure. Both cost and
user satisfaction, as well as the extensive
use of traditional materials and construction techniques, were underlined
in the process.
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diğinde kullanıldığı bir yapı uygulaması
yapılmıştır.
Bu yapı ile ilgili çalışmalar, ulusal
ahşap yönetmeliğini eksikliğinin bir kez
daha anlaşılmasına sebep olmuştur. Ülkemizde ahşap yapı yapımı ile ilgili bir
yönetmelik ne yazık ki bulunmamaktadır. Oysa ahşap yapı özellikle dünyada
giderek çok kullanılmaya başlamıştır.
Geleneğinde ahşap olmayan ülkeler bile
ahşap ile yapı yapmak konusunda çalışmakta iken, ahşap sivil mimari geleneği
ve geçmişi olan ülkemizde yeni ahşap
yapmak bir yana, onarım ve yeniden
yapım durumlarında yönetmeliklerin
olmaması veya çok yetersiz olması nedeni ile büyük zorluklar yaşanmaktadır.
Bunun bir an önce aşılması ve uluslararası normları da dikkate alacak biçimde geleneksel yapım sistemlerine zarar
vermeyecek biçimde güvenli ve sağlıklı
ahşap yapı yapılabilmesinin önünün
açılması gerekmektedir.

The work carried out on this building once again underlined the lack of a
national woodwork regulation. Unfortunately, there are no regulations governing woodwork in Turkey. Yet, the
use of wood is continually increasing
worldwide. Even countries that do not
have a tradition of using wood in constructions are seeing wider use of it for
construction purposes. Yet, Turkey, as a
country with an extensive tradition and
history of wood-based civilian architecture, lacks or has numerous shortcomings in regulations that cover repairs
and reconstructions involving wood,
let alone building afresh with wood,
causing a great many problems. These
issues should be overcome as soon as
possible, along with the application of
safe and healthy wooden constructions
that will not damage traditional building systems and take into account the
international norms.
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II. Murad Türbesi Ahşap Saçak Restorasyonu
Murad II’s Tomb Timber Canopy Restoration
Ayten Başdemir Taciroğlu*

I. Giriş
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce, 2015
yılında tamamlanan “Muradiye Türbeleri’nin Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi” kapsamında II. Murad Türbesi
ahsap giriş saçağı restorasyonu da yapılmıştır.
Külliyeye ve bulunduğu semte adını veren Sultan II. Murad’ın Türbesi’ni
ziyaret edenler başlarını gayrı ihtiyârî
yukarı kaldırdıklarında kündekârî işçiliğe sahip saçağı görürler. Bu saçak,
vasiyetine uygun olarak sade bir şekilde inşa edilmiş II.Murad Türbesi’nde
yatan kişinin makamını vurgularcasına
ihtişamlı bir şekilde yapılmış olup Bursa’nın Türk sanatı tarihine katkısı olarak tanımlanmaktadır.

II. UNESCO Dünya Miras Alanı
Muradiye Külliyesi
II. Murad Türbesi, UNESCO Dünya Miras Alanı olan Muradiye Külliyesi içerisinde yer almaktadır. Bir seri adaylık
dosyası kapsamında, aralarında Muradiye Külliyesi’nin de bulunduğu Bursa’dan 8 alan 2014 yılında dünya mirası
ilan edilmiştir. Bu alanlar Osman Gazi
ve Orhan Gazi türbeleri ile birlikte Hanlar Bölgesi, Cumakızık Köyü, Eski Kaplıca ile birlikte Hüdavendigar Külliyesi,
Yıldırım Külliyesi, Yeşil Külliyesi ve Muradiye Külliyesi’dir. Dosya kapsamındaki külliyeler, sırasıyla ilk beş Osmanlı

I. Introduction
Restoration of Murad II’s Tomb timber
entrance canopy was performed within
the scope of “Restoration of Muradiye
Tombs and Environmental Planning”
which was completed by Bursa Metropolitan Municipality in 2015.
Visitors of Murad II’s Tomb see the
canopy having kündekari craftsmanship
when they look up involuntary. .This
canopy was built elegantly to emphasize
the position of the Murad II who lays in
that tomb which was constructed in a
simple way according to his last will.

II. UNESCO World Heritage Site
Muradiye Kulliye
Murad II’s Tomb was located in Muradiye Kulliye, which is a UNESCO World
Heritage Site. Muradiye Kulliye was inscribed on UNESCO World Heritage List
within the scope of serial nomination
dossier with the 7 other sites in Bursa.
These sites are Tombs of Osman Gazi
and Orhan Gazi, Inns Area, Cumalıkızık
Village, Old Spa and Hüdavendigar
Kulliye, Yıldırım Kulliye, Yeşil Kulliyesi
and Muradiye Kulliye. Kulliyes within
the scope of dossier were built by first
five Ottoman sultans.
When Ottoman Bursa was founded, most important focal points on
commanding heights were selected
and kulliyes were built on these sites.
Kulliyes have public buildings like
mosque, medresah, hamam, soup

Ayten Başdemir Taciroğlu, Y.Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı,
Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü/Architect, MSc.Conservation, Bursa Metropolitan Municipality,
Culture and Tourism Department, Historical Cultural Heritage Directorate
*
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Şekil 1: II.Murad
Türbesi ahşap
saçağı/ Figure 1:
Timber canopy of
Murad II’s Tomb
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Şekil 2: Bursa’daki Dünya Miras Alanları

Figure 2: World Heritage Sites in Bursa

1. Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi) /
Inns Area (Orhan Gazi Kulliye and its surrounding),
2. Hanlar Bölgesi (Osman Gazi ve Orhan Gazi
Türbeleri) /Inns Area (Tombs of Osman Gazi and
Orhan Gazi), 3. Hüdavendigar (I.Murad) Külliyesi /
Hüdavendigar (I.Murad) Kulliye, 4. Hüdavendigar
(I.Murad) Külliyesi (Eski Kaplıca) /Hüdavendigar
(I.Murad) Kulliye (Old Thermal Spa), 5. Yıldırım (I.
Bayezid) Külliyesi / Yıldırım (I. Bayezid) Kulliye, 6.
Yeşil (I.Mehmed) Külliyesi / Yeşil (I.Mehmed) Kulliye,
7. Muradiye(II. Murad) Külliyesi / Muradiye(II. Murad)
Kulliye, 8. Cumalıkızık Köyü /Cumalıkızık Village

1. Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi) /
Inns Area (Orhan Gazi Kulliye and its surrounding),
2. Hanlar Bölgesi (Osman Gazi ve Orhan Gazi
Türbeleri) /Inns Area (Tombs of Osman Gazi and
Orhan Gazi), 3. Hüdavendigar (I.Murad) Külliyesi /
Hüdavendigar (I.Murad) Kulliye, 4. Hüdavendigar
(I.Murad) Külliyesi (Eski Kaplıca) /Hüdavendigar
(I.Murad) Kulliye (Old Thermal Spa), 5. Yıldırım (I.
Bayezid) Külliyesi / Yıldırım (I. Bayezid) Kulliye, 6.
Yeşil (I.Mehmed) Külliyesi / Yeşil (I.Mehmed) Kulliye,
7. Muradiye(II. Murad) Külliyesi / Muradiye(II. Murad)
Kulliye, 8. Cumalıkızık Köyü /Cumalıkızık Village
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Şekil 3: Muradiye
Külliyesi genel
görünümü/
Figure 3:
Overview of
Muradiye Kulliye

sultanı tarafında inşa ettirilmiştir.
Osmanlı Bursa’sı kurulurken, çoğunlukla ovaya hâkim tepelerde bulunan
en önemli odak noktaları belirlenmiş
ve külliyeler bu alanlarda inşa edilmiştir. Külliyelerde cami, medrese, hamam,
imaret gibi kamusal binalar ile külliyeyi
yaptıran sultanın türbesi bulunmaktadır.
Kamusal birer kompleks olan külliyeler
başlangıçta hiçbir yapılaşmanın olmadığı yerlere inşa edilmişler ve etraflarında
yerleşimlerin oluşmasının sebebi olmuşlardır. (World Heritage Center, 2014)
Muradiye külliyesinde dünya mirası
diğer sultan külliyelerinden farklı olarak,
külliyeyi yaptıran Sultan II. Murad’ın
türbesinin etrafında Osmanlı hanedanına mensup kişilerin defnedildiği 12 türbe yapısı daha bulunmaktadır.
Alanda ilk olarak külliyeyi yaptıran
Sultan II. Murad’ın türbesi inşa edilmiş,
daha sonra 14. ve 16. yüzyıllar arasında
Sultan II. Selim dönemine kadar diğer
türbeler de eklenerek burası bir hanedan kabristanı halini almıştır. Türbelerde Fatih Sultan Mehmed’ in annesi
Hüma Hatun, Cem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın Oğlu Şehzade Mustafa,

kitchen and tomb of sultan who built
the kulliye. Kulliyes, which were public complexes, were first built in places
where there were no settlement and
therefore they became a reason for settlements around themselves. (World
Heritage Center, 2014)
In Muradiye Kulliye, in contradiction to other world heritage sultan
kulliyes, there are 12 tomb structures
where Ottoman dynasty members
were buried, around the tomb of Murad II, who built the kulliye.
Tomb of Murad II, constructive of
kulliye, was first built. And until reign
of Selim II, this site had became a family graveyard with the addition of other
tombs in time. It was detected that 40
people including Huma Hatun, mother of Mehmet the Conquerer, Prince
Mustafa, son of Suleyman the Magnificient, sultan’s wifes and palace notables
were buried in this area. (Yavaş, 2008)
In Murad II Kulliye World Heritage
site, there are park areas and gravestones open air museum which are integrated with kulliye.
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sultan eşleri, saray eşrafı gibi hanedana
mensup 40 kişinin defnedilmiş olduğu
tespit edilmiştir. (Yavaş, 2008)
II. Murad Külliyesi Dünya Miras
alanı içerisinde, külliye ile bütünlük arz
eden park alanları ve mezar taşları açık
hava müzesi de bulunmaktadır.

III. Türbelerin Restorasyon
Uygulamaları İş Akışı
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Muradiye Türbelerinin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittir. Türbelere ilişkin restorasyon projeleri Bursa
Valiliği’nce hazırlatılarak, Bursa Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan
onayları alınmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi
arasında yapılan protokol sonucunda
restorasyon uygulamalarına 2012 yılında başlanmıştır.
Restorasyon uygulamalarını ve çevre
düzenlemesini kapsayan çalışmalar 15
günde bir toplanan bilim heyeti raporları yol göstericiliğinde, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları
doğrultusunda tamamlanmıştır.
Restorasyon uygulamasına başlamadan önce BKVKB Kurulu’nun aldığı karara istinaden, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, İstanbul Restorasyon ve
Konservasyon Merkezi Laboratuvar
Müdürlüğü, sanat tarihi, mimarlık alanında uzmanlar, proje müellifi ve Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nin uzmanlarından oluşan bir bilim heyeti oluşturulmuştur. Ayrıca uygulama süresince
yüklenici firma bünyesinde sanat tarihi ve mimarlık alanındaki uzmanların
danışmanlığında, mimar şantiye şefi
kontrolünde ve restorasyon uzmanı
mimar ile restoratörler koordinasyonunda; taş ve horasan grubu, kalemkâr
ve çini konservasyon ekibi, ahşap usta-

Şekil 4: UNESCO Dünya Miras Alanı Muradiye
Külliyesi/ Figure 4: UNESCO World Heritage Site
Muradiye Kulliye

Şekil 5: Dünya Miras Alanı bileşenleri
1.Cami / Mosque, 2. Medrese / Madrasah, 3.Hamam /Hammam,
4.İmaret / Soup Kitchen, 5.Türbeler / Tombs, 6.Mezar Taşları /
Grave Stones, 7.Park

Figure 5: World Heritage Site components
1.Cami / Mosque, 2. Medrese / Madrasah, 3.Hamam /Hammam,
4.İmaret / Soup Kitchen, 5.Türbeler / Tombs, 6.Mezar Taşları /
Grave Stones, 7.Park

III. Workflow of Tombs
Restoration Applications
Ownership of Muradiye Tombs belongs
to General Directorate of Foundations.
Restoration projects relating with the
tombs were had prepared by Bursa Governorship and approved by Bursa Regional Council for Conservation of Cultural Property. Restoration process was
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ları ve kurşuncu ustaları ile çalışılmıştır.
Taş ve horasan grubunda restorasyon
uygulama sertifikalı 6 usta ile 3 usta
yardımcısı, kalemkâr ve çini konservasyon ekibinde 2 kalemkâr, 1 çini uzmanı
ve 14 restoratör görev almıştır.
Kalem işi uygulamaları dışında tüm
türbelerde yapılan uygulamalar şu başlıklar altında toplanabilir:
Temel duvarlarının yalıtımı,
Çini konservasyonu,
Kurşun örtülerin yenilenmesi,
Dış duvar özgün derz uygulaması
ve taş temizliği,
Revzenlerin onarımı,
Ahşap kündekâri kapı kanatları ile
pencere kapaklarının restorasyonu,
II. Murad Türbesi saçağı restorasyonu,
Mermer temizliği.
Kalemişleri ile ilgili olarak uygulamalar sırasında yapılan raspa sonucunda ortaya çıkan tezyinatlara ait rölöveler, restitüsyon, restorasyon projeleri
ve renk lejantları, bilim heyeti raporları
eşliğinde Kurul’a sunulmuş ve Kurul
kararlarına istinaden uygulama yapılmıştır.
Çini, ahşap konservasyonu ve diğer
koruma uygulamaları ile ilgili olarak uygulama sonrası Kurul’a bilim heyeti raporları iletilmiştir.
Malzeme bileşenlerinin oranları İstanbul Restorasyon Konservasyon Laboratuvar Müdürlüğü’nün malzeme
analiz raporlarına göre belirlenmiş ve
uygulamalar bu analizlere göre hazırlanan karışımlarla yapılmıştır.
Uygulamalar 2015 yılında tamamlanmıştır. Proje müellifi ve uygulama
müellifi Bursa’dan firmalardır.
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started with the protocol signed between
Regional Directorate and Bursa Metropolitan in 2012.
Works containing restoration and environment planning of the tombs in Muradiye Kulliye were completed according
to decisions of Bursa Regional Council
for Conservation of Cultural Property,
which meets in every 15 days.
Before starting the restoration, a scientific committee consisting of Directorate General of Foundations, Istanbul
Restoration and Conservation Center
Laboratory Directorate, academic experts
in field of art history, architecture, project
owner and experts from Bursa Metropolitan Municipality was organized with
respect to BKVB Council’s decision. And
during restoration, with the consultancy
of Art Historian and Conservation Expert, and with the coordination of Architecture Site Chief, Restoration Expert
Architecture, Restorator; stone and khorasan group, kalemkâr (design painter)
and tile (çini) conservation team, wood
craftsmen and lead craftsmen worked
within the body of contractor company.
In stone and khorasan group, 6 craftsmen (restoration certified) and 3 helpers,
in kalemkar and tile (çini) conservation
team 2 kalemkâr (design painter), 1 tile
(çini) expert and 14 restorators worked.
Applications (except hand-drawn)
performed in all tombs may be summarized in following titles:
Isolation of foundation walls,
Tile (çini) conservation,
Renovation of lead coatings,
Outer wall original joint application
and stone cleaning,
Repair of windows,
Restoration of wooden kündekâri
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Şekil 6:
Türbeler genel
görünümü/
Figure 6:
Overview of the
tombs

IV. Türbelerin Mimari Özellikleri
262

Kare, altıgen, sekizgen planlara sahip
türbelerin en fazla 7x7 metrelik bir alanı
kaplayan planları bulunmaktadır. Yalnızca iki türbenin etrafı açık, diğerlerinin
kapalıdır. Duvarları iki sıra tuğla ve bir
sıra kesme taş olacak şekilde örülmüştür. Bazı türbelerde dikey tuğla kullanımları da görülmektedir. II. Murad,
Şehzade Mustafa Türbelerinde, Bizans
döneminden devşirme bazı yapı malzemeleri kullanılmıştır.
Türbeler, dışardan kurşun kaplanmış,
altıgen ya da sekizgen kasnaklar üzerindeki kubbeler ile örtülüdürler. Kubbeye
geçişler plan kubbe ilişkisine bağlı olarak mukarnaslı tromplar, pandantifler ve
türk üçgenleri ile sağlanmıştır.
Türbelere girişler genellikle eyvanlı
olup kapı boşlukları mermer söveli ve
basık kemerlidir. Beden duvarlarında
ve kubbe kasnağında pencereler bulunmaktadır. Kubbe kasnağındaki pencereler genellikle revzenlidir. İç mekan-

door wings and window lids,
Murad II’s Tomb canopy restoration,
Marble cleaning.
Surveys, restitution, restoration projects and color legends belonging to ornaments revealed as a result of scrape during applications related to hand-drawns
were submitted to Council with scientific
committee reports and applications were
made according to Council’s decisions.
Scientific committee reports related
to tile (çini), timber conservation and
other applications were submitted to
Council after restoration application.
Rates of material components were
defined according to material analysis reports of Istanbul Restoration Conservation Laboratory Directorate and applications were performed with the mixtures
prepared according to these analyses.

IV. Architectural Properties of
Tombs
Tombs having square, hexagon, octagon
plans, have plans covering maximum 7x7
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Şekil 7: Türbelerin zemin ve çatı planları, giriş cephesi görünüşleri ve giriş cephesine paralel kesitleri
Figure 7: Floor and roof plans, entrance face views of the tombs and parallel sections to entrance facade
Şekil 8: Muradiye Külliyesi
ve çevresi vaziyet planı
(Gabriel, 2010)
I.Cami/Mosque, II. Medrese/
Madrasah, III. Sıbyan Mektebi /
School, IV. II. Murad Türbesi /
Tomb, V. Ahmed, VI. Cem, VII.
Mustafa, VIII. Gülşah, IX. Mükrime,
X. Mahmud, XI. Ebe Hatun, XII.
Gülruh, XIII. Şirin, XIV. Hüma,
XV. Saraylılar, XVI. İmaret / Soup
Kitchen, XVII. Çeşme / Fountain,
XVIII. Şadırvan / Ablution Fountain,
XIX. Çeşme / Fountain, XX.
Hamam, XXI. Karışdıran Süleyman
Türbesi /Tomb

Figure 8: Muradiye Kulliye and its surrounding site plan
I.Cami/Mosque, II. Medrese/ Madrasah, III. Sıbyan Mektebi / School, IV. II. Murad Türbesi / Tomb, V. Ahmed, VI. Cem, VII. Mustafa,
VIII. Gülşah, IX. Mükrime, X. Mahmud, XI. Ebe Hatun, XII. Gülruh, XIII. Şirin, XIV. Hüma, XV. Saraylılar, XVI. İmaret / Soup Kitchen, XVII.
Çeşme / Fountain, XVIII. Şadırvan / Ablution Fountain, XIX. Çeşme / Fountain, XX. Hamam, XXI. Karışdıran Süleyman Türbesi /Tomb

da zeminler tuğla döşemeli, duvarlar
ve kubbe iç yüzeyi çiniler ya da kalem
işi tezyinatlarla bezemelidir. Çoğunda
mihrap nişi bulunmaktadır. Kündekârî
tekniğinde yapılmış kapı kanatları ve
pencere kapakları ve özellikler II.Murad
Türbesi saçağı ahşap işçiliği ile dikkat
çekmektedir.

meter area. Only two tombs has open
surrounding area. Walls were bonded
with bricks in two lines and cut stone in
one line. In some tombs, use of vertical
bricks could also be seen. In Murad II’s,
Prince Mustafa Tombs, some spolia construction materials from Byzantine period were used.
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Şekil 9: II. Murad
Türbesi plan, giriş
cephesi ve giriş
cephesine paralel
kesiti/Figure 9: II.
Murad Tomb plan,
entrance canopy
and parallel
section to entrance
facade
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V. II.Murad Türbesi Özellikleri
II. Murad vasiyetinde türbesinin hangi
özelliklere sahip olmasını istediğini belirtmiş ve türbe vasiyetine uygun olarak
Fatih devrinde inşa edilmiştir.
Vasiyette, kendinden önce vefat ederek külliye bahçesine defnedilen oğlunun yanına gömülmek istediğini söylemiştir. Bu sebeple önce bir mezar iken
daha sonra türbesi inşa edilen Şehzade
Alaaddin Türbesi, II Murad Türbesi’ne
bitişik olup II.Murad Türbesi içerisinden, pencereden kapıya dönüştürülmüş
bir açıklık ile bu türbeye geçilmektedir.
II. Murad vasiyetinde yağmurun
üzerine yağabilmesi için türbenin üstünün açık bırakılmasını ve toprağa
gömülmek istediğini belirtmiştir. Kabri

Tombs were covered with the domes
on hexagon or octagon frames coated
with lead. Crossings to dome are allowed
with stalactite squinches, pendantives
and Turkish triangles.
Entrance to the tombs are usually
with iwan, and doorways have mermaid
frame and drop arch. On body walls
and dome frame, windows are located.
Windows on dome frame have usually
revzens. Interior grounds have brick setting, and walls and domes have tile or
hand-drawn ornaments. Most of them
have also mihrab niche. Door wings and
window lids made with kündekârî technique, and especially Murad II’s Tomb
canopy draw attention with the wooden
craftsmanship.
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açık mezar şeklindedir. Mezarının etrafında yine sultanın vasiyetine uygun
olarak kuran okunabilmesi için bir galeri
bulunmaktadır.

VI. II.Murad Türbesi Ahşap
Saçağı Özellikleri
Giriş saçağı işçiliği, süslemesi ve renklendirmesi bakımından önemli bir eserdir. II. Murad Türbesi saçak altı tezyinatında ahşap işçiliğiyle, kalemkârî birlikte
kullanılmıştır.
Saçak çift kademelidir. İlk kademe
kündekari saçak, ikinci kademe bu saçağı muhafaza için sonradan ilave edilen
pasalı saçaktır.
İlk kademe saçak dıştan içe doğru
alın, kündekari bezeme kısmı ve saçağın
duvarla birleştiği bölümdeki kısımdan
oluşmaktadır. Alın, dış yüzeyinde şerit
halinde düzenlenmiş ahşap mukarnas
ile sonlanır. On iki köşeli yıldızlardan
oluşan geometrik bezeme kısmı ortada
bulunmaktadır. Saçağın duvarla birleştiği noktada ise şerit halinde düzenlenmiş
3 sıralı mukarnas ve Türk üçgeni dizisi
bulunmaktadır.
Geometrik bezeme kısmında, ahşap
oyma kabaralar arasında, bir sıra çökertme ve bir sıra da kabartma olarak motifler dizilmiş ve bir noktada ahşap sarkıt
kullanılmıştır. On iki köşeli yıldızlardan
oluşan geometrik bezeme bir taklit kündekârî örneğidir. En üstte 5 mm yüksekliğinde ahşap çıtaların ahşap blok
üzerine çakılması ile çıtakârî tekniğinde oluşturulmuştur. Oluşan geometrik
formlara uygun biçimde, tekstil parçalar
üzerinde bitkisel ve Rumi kompozisyonlu desenler uygulanmış ve çıtalar arasına
tutturulmuştur. Ağırlıklı olarak siyah,
kahverengi, beyaz, gülkurusu ve altın
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V. Properties of Murad II’s Tomb
Murad II stated his desire about the
properties of his tomb in his will and
tomb was constructed during reign of
Mehmet the Conqueror accordance with
his last will.
In his will, he stated that he wanted
to be buried next to his son who died
before him and was buried in kulliye’s
garden. For this reason, Prince Alaaddin
Tomb, which used to be a grave and then
its tomb was built, is adjacent to Murad
II’s Tomb. There is a opening which was
converted from window to tomb, which
allow passage from Murad II’s Tomb to
this tomb.
In his will, Murad II also stated that
his tomb should be hypethral in order to
let rain on his grave and he wanted to be
buried in the ground. His grave has open
grave style. There is also a gallery around
his grave built in accordance with to enable reciting the quran.

VI. Timber Canopy Properties of
Murad II’s Tomb
Craftsmanship of entrance canopy is an
important work in terms of its ornament
and coloring. In under canopy ornament
of Murad II’s Tomb, timber craftsmanship and kalemkâri were used together.
Canopy has two stage. First stage is
kündekari canopy and second stage is
cover molding canopy which was added
to conserve this canopy.
First stage canopy consists of inward
eaves, kündekari ornaments part and
section where canopy and wall engage.
Eave finishes with timber ornament
(mukarnas) arranged as a strip on outer surface. Geometrical ornament consisting of bihexagonal stars is located in
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Şekil 10: Saçak tavan planı/ Figure 10: Canopy ceiling plan
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yaldız renklerinin kullanıldığı kompozisyonlar ahşap çıtaların yaldızlanmasıyla daha belirgin hale getirilmiştir.
Ahşap yüzey üzerinde 30 cm genişliğinde dikdörtgen dilimlere ayrılan
ikinci kademe saçak, daha üst seviyeden başlamakta olup bitkisel süslemeler içeren kalemişi kompozisyonundan
oluşmaktadır.

VII. II.Murad Türbesi Saçağında
Gerçekleştirilen Uygulamalar
Restorasyonun en önemli gerekçelerinden biri, 1978 yılında bir ağaç dalının
üzerine düşmesi sonucunda saçakta
meydana gelen sehimin giderilmesi gerekliliği olmuştur. Olaydan bir sene sonra onarım görmesine rağmen o zamandan beri saçağın doğu tarafı 70 cm kadar
aşağıda kalmıştır.
Öte yandan restorasyon öncesinde
ikinci kademe saçakta çatlaklar, boya-

the center. On the point where canopy
engages with the wall, there are 3 line
muqarnas arranged as a strip and Turkish star series.
On geometrical ornament section,
motives were aligned as one line drop
and one line relief between timber
carved reliefs, and a timber pendant
were used on a point. Geometrical ornament consisting of bihexagonal stars is
an imitation kündekârî example. It was
made with çıtakârî technique by nailing
5-mm height timber laths on a timber
block. In accordance with geometrical
forms, patterns having herbal and Rumi
composition were applied on textile
parts and sticked between laths. Compositions on which black, brown, dusty
rose and gold bronze colors were mainly
used, became more apparent with the
glossing of the wood laths.
Second stage canopy, sliced into 30-
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Şekil 11: Restorasyon öncesi saçağın görünümü
Figure 11: Overview of the canopy before restoration

Şekil 12: Restorasyon sonrası saçağın görünümü
Figure 12: Overview of the canopy after restoration

da kabuklanma ve buna bağlı olarak
boya kayıpları görülmekte idi. Birinci
kademe saçakta ise mukarnaslarda yarıkların oluştuğu ve önceki dönemlerde yapılan onarımlarda aslına uygun
olmayan parçaların kullanıldığı örneğin kabaralarda kopmuş parçaların alçı
ile onarıldığı ve ayrıca ahşap silmenin
köşe birleşiminde ayrılmalar meydana
geldiği görülmekte idi.
Saçağın rölövesinde, kalem işi deformasyonu, ahşap bozulmaları ve yüzeyde kopma bölümleri belirlenmiş ve
restorasyon sırasında söz konusu kusurların giderilmesi için uygulamalar
yürütülmüştür.
İlk olarak saçakta sehimi onarmak
için saçak askıya alınacak şekilde iskele
kurulmuştur. Bilim heyeti toplantısı ile
kurşun kaplama altındaki konstrüksiyonun mevcut durumuna bakılarak konstrüksiyona müdahale edilmesine karar
verilmiştir.
Fakat kontrüksiyona müdahaleden
önce, birinci kademe saçakta zaten hassas hale gelen ahşap ve kalemişi tezyinatların zarar görmemeleri için japon
kağıdı ile sabitleme(faceing) uygulaması
yapılmıştır.

cm width rectangular slices, started from
an upper stage and consist of handdrawns compositions containing herbal
ornaments.

VII. Application Performed on
Canopy of Murad II’s Tomb
One of the most important reasons of
the restoration was to remove deflection occurred from collapsing of a tree
branch. Although it was repaired one
year later, west side of the canopy had
left 70 cm lower.
And before restoration, cracks on
second stage canopy, incrustation on
paint and paint loss were detected. On
first stage canopy, it was detected that
muqarnases were split and inappropriate parts were used during the repairs
performed before. And it was also detected that ruptured parts were repaired
with plaster and timber molding’s corner
joints were separated.
On survey of the canopy, handdrawn and timber deformations rupture
sections on the surface was defined and
applications were performed to remove
that defects.
Firstly, scaffold was established to
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Şekil 13: İskele genel görünüm/ Figure 13: Overview of the scaffold, Şekil 14: Kurşun kaplama altındaki
konstrüksiyonun durumu/ Figure 14: Situation of the construction under lead coat

Şekil 15: Japon
kağıdı ile
sabitleme işlemi
Figure 15:
Faceing
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Tüm saçak altı tezyinat sabitlendikten sonra kurşun kaplama kaldırılıp,
konstrüksiyon branda ile örtülmüş ve
fumügasyon uygulanmıştır. Böylece böcek gibi zararlıların saçaktan uzaklaştırılması sağlanmıştır.
Bu imalatlar yapılırken bir yandan
da asıl sorunlu bölge olan saçağın uç kısımdaki sehimi giderebilmek için ikinci
kademe saçak kısmındaki kaplama tahtaları numaralandırılarak kaldırılmıştır.
Saçak konstrüksiyonunda değiştirilmesi uygun görülen parçalara mü-

suspend the canopy and remove the
deflection. And scientific committee decided that construction need to be intervened after checking current situation of
the construction under the lead coat.
But before intervention to the construction, faceing was performed to
prevent deformations of fragile timber
and hand-drawn ornaments on first
stage canopy.
After fixing all sub-canopy ornaments, lead coat was lifted, construction
was covered with canvas and fumigation
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Şekil 16: Saçağın konstrüksiyonundan görünüm
Figure 16: View from canopy’s restoration
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Şekil 17: Saçağın konstrüksiyonundan görünüm
Figure 17: View from canopy’s restoration
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Şekil 18: Sehimin görünümü/ Figure 18: View of the deflection, Şekil 19: Kontrüksiyon genel görünüm/
Figure 19: Overview of the construction, Şekil 20: İkinci saçağın kaplamalarının yerlerine yerleştirilmesi/
Figure 20: Reinserting the coverings of the second canopy

dahale edilip sonrasında da emprenye
uygulanmıştır. İkinci kademe saçağın
kaplamaları yerlerine yerleştirilmeden
fumügasyon uygulanmış, kötü durumdaki parçalar onarılmış ve kaplama tahtalarına emprenye uygulanmıştır.
Saçak yeniden kurşun kaplandıktan sonra ikinci kademe saçaktaki ahşap zemin desen uygulanmak üzere
hazırlanmış ve çizilen desen toz pigment boyalardan oluşan doğal boyalarla renklendirilmiştir. Bazı parçaların
mevcut haliyle bırakılması uygun görülmüştür.
Öte yandan, birinci kademe saçakta japon kağıtları sökülmüş, çözücülerle tekstil parçalar üzerindeki tezyinatta

was performed. So, harmful elements
such as insects were eliminated from the
canopy.
While these productions were being
performed, covering woods were numbered on second stage canopy to remove
the deflection on the tip of the canopy
which was the main problem area.
On canopy construction, parts required to be changed were intervened
and then impregnated. Before reinserting the coverings of the second stage
canopy, fumigation was performed, parts
in bad condition were repaired and covered woods were impregnated.
After covering the canopy with lead
again, wooden surface on second stage
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Şekil 21: İkinci
saçakta desenin
renklendirilmesi/
Figure 21: Coloring
of pattern on second
canopy Şekil 22:
İkinci saçakta mevcut
haliyle bırakılan
parçalar/ Figure 22:
Parts left as they
were on second
canopy
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Şekil 23: Birinci kademe saçakta çözücülerle
yüzey temizliği/ Figure 23: Surface cleaning on
first stage canopy with dissolvers

Şekil 24: Birinci kademe saçakta sülyen ve altın
varak uygulaması/ Figure 24: Minium and gold foil
application on first stage canopy

yüzey temizliği yapılmıştır. Çıtakariler
ve mukarnaslardaki kir tabakası kaldırılmış, alındaki türk üçgenlerinde de temizlik yapılmıştır.
Kurt uçuş deliklerine enjektörle
kimyasal uygulanmış, daha büyük boşluklar ince talaş tozu ile hazırlanmış
karışım ile doldurulmuştur. Altın varak uygulanacak yüzeylere önce sülyen
çekilmiş ardından altın varak uygulanmıştır. Özgün tonlarında renklendirmeler toz pigment boya ile yapılarak
uygulamalar tamamlanmıştır.

canopy were prepared to draw pattern
and pattern that was drawn was colored
with natural paints consisting of powder
pigment. It was considerate appropriate
to leave some parts as they were.
On the other side, faceing was removed on the canopy, surface cleaning with dissolvers on ornaments over
textile parts. Dirt was removed on laths
(çitakâri) and muqarnas, and cleaning
was also performed on Turkish triangles.
Chemical was injected in worm holes,
bigger gaps was filled with the mixture
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Şekil 25: Restorasyon sonrası detay görünüm
Figure 25: Detailed view after restoration
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Şekil 26: Restorasyon sonrası genel görünüm
Figure 26: General view after restoration
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Şekil 27: Yerel uzmanlar/ Figure 27: Local experts

VIII. Sonuç
II. Murad Türbesi’nin ahşap saçağının
konstrüksiyonunda gerekli onarımlar
yapılarak saçağın dayanıklılığı arttırılmış
ayrıca saçak altı tezyinatında temizlik ile

prepared with fine wood dust. Minium
was applied on the surface for gold foil,
and then gold foil was applied. Coloring
with original tones was completed with
powder pigment paint.
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altın varak uygulaması yapılarak saçağa
özgün halindeki ihtişamlı görünümü yeniden kazandırılmıştır.
Uygulama süresince yüklenici firmalar bünyesinde çalışmaya katkı sağlayanlar ve kontrol teşkilatını oluşturan
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu,
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon
Merkezi Laboratuvar Müdürlüğü ve
Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurumun, uzmanın, ustanın,
işçinin çalışması sonucunda saçağın restorasyonu tamamlanabilmiştir.
Restorasyon öncesinde kentin önemli
manevi odak noktalarından biri olmasına
rağmen, bakımsızlık nedeniyle birçoğu
ziyarete kapalı bulunan Muradiye Türbeleri, çalışmalar sonucunda gelen ziyaretçilerin daha nitelikli zaman geçirecekleri
bir alan olarak yeniden ziyarete açılmıştır.
Restorasyon projelerinin ve uygulamasının yerel uzmanlar tarafından
yapılması, kentin koruma konusundaki
uzmanlığını arttırmıştır.
Türbelerin ve alanın düzenli bakımı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından
sağlanmakta olup halen tarihi miras
konusunda farkındalığın arttırılabilmesi
için ziyaretçi yönlendirme sistemleri geliştirilmesi çalışılmaları yürütülmektedir.

VIII. Conclusion
Endurance of the canopy was improved
with the required repairs on timber canopy of Murad II’s Tomb. And thanks to
gold foil application and sub-canopy ornament cleaning, canopy gained its original magnificent view.
During application, restoration of the
canopy was completed with the efforts
of General Directorate of Foundations,
Istanbul Restoration and Conservation
Center Laboratory Directorate and Bursa
Metropolitan Municipality and various
organizations, experts, craftsmen and
workers.
Even it was one of the most important spiritual focal points in the city, lots
of Muradiye Tombs were closed to visit
before the restoration. Thanks to restoration works, site was reopened and became a place where visitors may spend
better quality time.
Since restoration projects were applied by local experts, city’s specialty on
conservation was improved.
Periodic maintenance of the tombs
and the site are performed by Bursa
Metropolitan Municipality, and raising
awareness studies about historical heritage continue with developing visitor
guiding systems.
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:^]dc ^[PaPZ X]ëP TSX[T] hP_ 0a]PedcZÛhzá] P]P PZb 1ThPiVá[ 2PSSTbX áiTaX]ST eT 4ê[T]RT B^ZPZ ZTbXëX\X]STZX
ZÛëTST hTa P[\PZcPSa 1^êPiXÌX »]VÛaá]á\ 1Û[VTbXz]ST Z^]dc P[P]]SP hTa
P[P]hP_!Vad_Z^ad]\PbVTaTZ[XZá[cáa ePa[êSa HP_]] (hh b^][Pa]SP
''&hPSP ('hP]V]b^]aPbhP_[Sê
Sáëá]á[\TZcTSXa
CP_d ZPhc[Pa]SP] hP_]] 4a\T]X QXa PX[ThT PXc ^[Sdêd ( & h[]SP
^ê[d]P eT TëX]T \XaPb ZP[Sê P][Pë[\PZcPSa3PWPb^]aP (&&h[]SP^ê[d]d] eTUPch[P bPc[\ëca !  h[]SP XbT cTZaPa T[ STêXëcXa\XëcXa HP_]]
günümüze kadar büyük oranda özgün
d[Pë\Pb]] bTQTQX hP_]] Ì^Z T[ STêXëcXa\Xë ^[\P\Pb eT did] báaT Q^ë
ZP[\P\PbbÛh[T]TQX[Xa! Û]RTbX]ST
bPWXQX]X] hP_hP cPë]\Pbh[P ^ b ^[PaPZZd[[P][\ëca
HP_Vá]á\áiTZPSPaQáháZ^aP]SP
ÛiVá]^[PaPZVT[\XëcXaCPQP]P[P]%&\
^[P] hP_]] Zd[[P]\ P[P] !$$\zSXa
:[PbXZb^UP[_[P]hP_b]PbPWX_cXa2T_WTQTiT\T[TaX0ac=^deTPdTcZXbX]STSXa
! zST ÛiVá] Xë[TeX Z^]dc ^[PaPZ
Zd[[P][\PZ áiTaT _a^YT[T]SXaX[\TbX]T
QPë[P][\ëca
»]RT[XZ[T aÛ[ÛeT ÌP[ë\P[Pa]P QPë[P]\ëca8ZPccPZX4ê[T]RTB^ZPZzPQPZP] ^SP]] QXa SdePa]SP Q^hP aPb_Pb

The building, which is built as a residence, is located at the corner of Arnavutköy’s main street Beyazgül and
4ê[T]RT BcaTTc CWT QdX[SX]V Xb [^RPcTS
X] cWT aTbXST]cXP[ PaTP ^U cWT 1^êPiXÌX
foreseeable region and, listed in the
second grouping cultural property in
]TTS ^U _a^cTRcX^]  8c Xb cW^dVWc c^
have been built in the late 19th century,
PUcTacWT aT^U ''&^a ('
8c Xb d]STabc^^S Ua^\ cWT STTS aTcords that the structure belonged to
an Armenian family and that it was
inherited from his son and his wife in
( & ;PcTa Xc fPb b^[S X] (&& fXcW
cWT STPcW ^U WXb b^] 8c WPS QTT] b^[S
X]! PVPX]8cRP]QTbPXScWPcXcWPb
not so many different owners and that
XcS^Tb]^cbcPhT\_chU^aP[^]VcX\T8c
fPbdbTSPbP]^U RTX]! QTU^aTcWT
\^eT^UcWT^f]Ta
The building has reached mostly
^aXVX]P[ d]cX[ c^SPh CWT ^^a PaTP Xb
%&\P]ScWTdbPVTPaTPXb!$$\8cWPb
PR[PbbXRb^UPbch[T_[P]CWTUPRPSTWPb
0ac=^deTPd^a]P\T]cb
8]! cWT_a^YTRcfPbbcPacTSc^QT
dbTSPbP]^aXVX]P[Ud]RcX^]P[W^dbT
5Xabc ^U P[[ cWT bdaeTh fPb bcPacTS
>] cWT abc ^^a WP]S SaPf] _PX]ced wall (fresco secco) was found one
of the room overlooking the Entertain\T]cBcaTTc
The research of wall painting of the

<c`OgÀ</:@Sab]`Oag]\Ch[O\GàYaSY;W[O`;AQ/`QVWbSQbW\@Sab]`ObW]\/`QVWbSQb, Kutyar
ºH3@GàYaSY;W[O`>`]XS;àSZZWTW;AQ/`QVWbSQb/bSZgS9;W[O`ZY2S`SA]Y<]( "/`\OdcbYÚg
0SèWYbOèäabO\PcZ
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(QVQ¯TCH *CTKVC)GPGN
-QOWVCPN¯#0-#4#

Figure 1: Year 1937 Aerial
photo (Map General Command
-ANKARA)

®GMKNmNGTFGMK
I¤T¥P¥O¥Figure 2: The
view in the 1970s
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®GMKNI¤T¥P¥O¥
Figure 3: 2011 view.

®GMKN$WI¥PM¥I¤T¥P¥O¥Figure 4: Todays view. (April 2017)

hP_[PaPZZP[T\XëXcTb_XcTSX[\XëcXaç[VX[X
:á[cáaEPa[Z[Pa]:^ad\P1Û[VT:dad[dz]SP] VTaTZ[X XiX][Ta P[]PaPZ :á[cáa
1PZP][ê :^]bTaePbh^] <TaZTiXz]ST]
yetkili bir restoratör denetiminde kale\XëX aPb_P PaPëca[\Pb]P hP_[\ëca
IT\X] ZPc eT 8 ZPccPZX cá\ \PWP[[TaX]
SdePa[Pa]SPZP[T\XëX]TaPbc[P][\ëca
1Pi SdePa[PaSP hP_bP[ WPaTZTc[TaST]S^[PhbePÌPc[PZ[PaeTcP\XaPc[Pa
]T\ST]S^[PhQPêSPSXX[TbePSPPha[\P[PaZP[T\Xë[TaX]STQ^hPZPh_[PaX[T
ZPaë[Pë[\ëca0haRPSdePaPZP_Q^ë[dêdPÌ\PSdePaáiTaX]TcTbXbPccdccdad[\Pb Z[X\P ZP[^aXUTa Pb[\Pb QPRP
ST[XêX PÌ[\Pb]SP] S^[Ph QPi SdePa-

house was carried out under the supervision of an authorized restorer from
cWT <X]Xbcah ^U 2d[cdaT 2^]bTaePcX^]
2T]cTa 7P]S SaPf] _PX]cX]Vb fTaT
found on mostly walls of the rooms at
cWTVa^d]S ^^aP]ScWT abc ^^a
2PdbT ^U bcadRcdaP[ \^eT\T]cb X]
some walls, plaster cracks and repairs,
adhesion due to moisture and plaster
separation, paint losses were seen in the
WP]SSaPf]_PX]cX]Vb8]PSSXcX^]fP[[
door opening, installation on the wall,
air conditioning, heating hanging chimney hole opening of some walls due to
the collapse of the hand drawn paintX]VbR^\_^bXcX^]bfTaTbTT]
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®GMKN)KTK¬5QHCUFWXCTTCURCUUQPTCUFigure 5: Entrance Hall, after the wall rasp. ®GMKN+MCVIKTK¬
UQHCU¥UV¥PFGMKQFCPPOGMCPKMFWXCTTCURCUPP[CRNOCUFigure 6: First Floor, during the mechanical
wall rasp. above the entrance hall.

[PaSP ZP[T\ XëX Z^\_^bXih^]d]d] Q^id[SdêdVÛaá[\áëcáa
:P[T\Xë[TaXQTiT\T[TaXáb[d_^[PaPZ
1Pcz]] A^Z^Z^ 1Pa^Z eT 0\_Xa áb[d_
etkisiyle {ædZdUT CPai|]SP ^[Sdêd VÛaá[\áëcáa¬^êd][dZ[PQdZTcWP[X]STeT
h^]Z[Pa[PQPê[P]PaPZS^êPhPÌ^ZhPZ]
QXaëTZX[STXë[T]\Xë[TaSXa0]PZPaPZcTaX*
Q^aSáa[Ta[T^[dëcdad[P]XÌXQ^ëÌTaÌTeT[TaX]ZÛëT[TaX]STeThPÌTaÌTeT]X]P[ceTábc
Q^aSáaááiTaX]ST^acPZb\]SPhTaP[\PZcPSa ¬TaÌTeT[Ta* Û]RT P]P ÌTaÌTeT
\^cX TaXQXaQXaX]TQPê[PhP]XZX]RXÌTaÌTeT eT \^cX Ta[T ^acP Q^ë iT\X]X PhaP]
áÌá]RáÌTaÌTeTST]^[dë\PZcPSa
3dePa ZP[T\ Xë[TaX]T X[XëZX] aÛ[ÛeT
aTbcXcábh^] aTbc^aPbh^] _a^YT[TaX WPia[P]\ë^[d_aTbc^aPbh^]dhP_[PRPZca
ATbc^aPbh^] hPZ[Pë\* beP cP\XaX
beP aÛcdëd eT háiTh cT\Xi[XêX QXcT] QTzemeli alanlarda kompozisyon bütün[áêá]á]eTVÛabT[_PcX]P]]bPê[P]\Pb
XÌX] cTb_Xc TSX[T] aT]Z Z^S[Pa]P dhVd]
^[PaPZ bd QPi[ VTaX SÛ]áëá\[á  _XVment boyalar ile lokal tümlemelerinin

CWTbch[T^UcWT_PX]cX]VbXb{BdZdUT
Bch[T| Qh cWT FTbcTa] X] dT]RT ^U A^R^R^ 1Pa^`dT P]S 0\_Xa bch[Tb <^bcly they are wrapped in bouquets and
bonded to the bowels and drawn very
aTP[XbcXRR[^bTc^]PcdaTCWT\PX]RWPaacter is patterns are located in the corners of hollow frames, or on the upper
and lower borders of the frame, in the
\XSS[T CWT UaP\Tb R^]bXbc ^U cWT abc
main frame, the second frame connecting the patterns together, and the third
UaP\TbT_PaPcX]VcWT\XST\_ch ^^a
The survey, restitution, restoration
_a^YTRcb WPeT QTT] _aT_PaTS PQ^dc cWT
walls of hand drawn painting for restoaPcX^]
ATbc^aPcX^]P__a^PRW*_[PbcTaaT_PXa
plaster retouching and surface cleaning
in decorated areas, composition integrity and visual patina to ensure the color
codes determined in accordance with
the local integration of the water-based
recycled pigment dyes, in order to make
the period difference on the wall space
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®GMKN+MCVIKTK¬UQHCU¥UV¥PFGMKQFCPPTGUVKV¥U[QPWFigure 7: First Floor, restitution of the room above
the entrance hall. ®GMKN$QFTWOMCVRNCPTGUVQTCU[QPFigure 8: Basemet Floor Plan/ Restoration
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hP_[\Pb ÌTëXc[X Zb\[PaSP aTbc^aPbh^]
_a^YTbX]T VÛaT cP\P\[P]P] SdePa Q^ë[dêdáiTaX]TSÛ]T\UPaZ]]QT[[X^[\Pb
P\PRh[P [Tc^ ^[PaPZ Z^]cda[Pa] cP\P\[P]\PbSa
HP_* b^ZPZ cPaPU]SP VÛaá]T] Zb\
STZ^aPcXU ! ( R\ cdê[P  :áÌáZbdzSP
X\P[ TSX[\Xë X[T ZP_[ ZPQP h^]d cPë
hê\P Q^Sad\ ZPc áiTaX]T PWëP_ ZPaZPb cPëhR[ iT\X] 8 ZPc eT 88 ZPccP]
RXWP]]á\P ^[dë\PZcPSa  IT\X] ZPc
VXaXë b^UPb]] iT\X]X* e^[cP SÛëT\T eT
\Ta\TaZP_[Sa0WëP_ZPaZPbSdePa[Pa
SëPaSP PWëP_ RT_WT ZP_[P\Pb XÌTaXST
XbTQPêSPSXÌcPáiTaXZcZ[ZXaTÌbeP[Sa1^Sad\ZPc_Xë\Xëc^_aPZZPa^SXêTa
SÛëT\T[TaeTcPeP][PaPWëP_ZP_[Sa
1^Sad\ ZPccP* b^UP áiTaX]ST QXa ^SP
eTXÌX]STbdZdhdbdQd[d]P]QXa\dcUPZ
Qd[d]\PZcPSa IT\X]ST] VT[T] adcdQTcXZTb\TZáiTaTcPQP]SP]#R\PëPê ZPi[\ëca 3aT]PY hP_[PaPZ áiTaX]T
cTbeXhT QTc^]d dhVd[P]\ë eT ZaXbcP[XiT
báa\T bd hP[c\ dhVd[P]\ëca 3PWP
b^]aPWPbaÌT[XZS^]Pc[QTc^]X[TiT\X]
VáÌ[T]SXaX[TaTZ cTbeXhT TSX[\XëcXa AdcdQTcX]TcZX]^[Sdêdb^ZPêPQPZP]QTST]
SdePa[Pa b^ZPZ cPaPU]SP] PÌ[PaPZ VT-

completed according to the restoration
_a^YTRcX]ePaX^db_Pacbc^R^\_[TcTcWT
R^]c^dab
A^dVWbc^]TfP[[b^UQPbT\T]cQPbT\T]c ^^aeXbXQ[T^]cWTbcaTTcbXSTbPaT
covered with decorative 21 * 9 cm brick
\P]dUPRcdaTSX]:áÌáZbdP]S^eTaXc*
Va^d]S ^^a abcP]SbTR^]S ^^aRXWP]]á\PfTaTQdX[cfXcWcX\QTaUaP\T
CWT T]caP]RT WP[[ ^^a Xb QaXRZ PaRW
and covered with marble at the ground
^^a  CX\QTa UaP\T fP[[b PaT R^eTaTS
with timber facade siding outside and
inside is plastered with limestone base
^eTacWT[PcW1PbT\T]c ^^aXbR^eTaTS
originally terracotta tiles and the timber
UaP\T[PhTab ^^abRTX[X]VbPaTR^eTaTS
QhcX\QTa
1PbT\T]c ^^a* cWTaT Xb P a^^\ ^]
cWTb^UPP]SPZXcRWT]fXcWPfT[[X]Xc
8] ^aSTa c^ _aTeT]c \^XbcdaT Ua^\ cWT
Va^d]S Xc fPb TgRPePcTS Pa^d]S #R\
QT[^f cWT ^^a 0UcTa cWT SaPX]PVT
abc[h [TeT[X]V R^]RaTcT WPb QTT] P__[XTSP]SRahbcP[[XiTSfPcTa_a^^ ]VWPb
QTT]P__[XTS^]XcCWT]cWTVa^d]SfPb
strenghted with reinforced concrete of
fXaT\TbWbcTT[P]S[TeT[TSCWTfP[[b
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®GMKN$QFTWOMCV\GOKPKPKPK\QNCU[QPWFigure 9: Basement floor isolation application
®GMKN$QFTWOMCV\GOKPKPKPI¥¢NGPFKTKNOGUKFigure 10: Strengthening basement floor.
®GMKN$QFTWOMCVOGTFKXGPKFigure 11: Basement floor stairs.

aTZ[X SaT]PY eT hP[c\ dhVd[P]PRPZca
Zemin dönemine uygun olarak karo si\P]X[TZP_[P]\ëca
:ÇaVXaSdePa[PaSPcPëhRbXbcT\X^acPhPÌZPa\PZáiTaTcá\SdePaaPb_P[Pa
hP_[\ëca :dadhP] ZÇaVXa SdePa[PaP
VTaTZ[X T[TZcaXZ cTbXbPc[Pa SÛëT]SXZcT]
b^]aPÛiVá]W^aPbP]bePdhVd[P]\ëca
6XaXë b^UPb]] iT\X]X]STZX e^[cP SÛëT\T]X] Q^Sad\ ZPccP] aPb_Pb hP_[PaPZ
hTaX]ST]WPaTZTcTST]SÛëT\Tcdê[P[Pa
bPQXc[T]TaTZ beP]\ë _dcaT[ ST\Xa[TaX
\TcP[ UaÌP X[T cT\Xi[T]TaTZ Z^a^ih^]P
ZPaëZ^adhdRdbáaá[\áëcáa
<dcUPZ eT b^UP]] cPeP]]SPZX ]XcT[XZbXi ZP_[P\P[Pa ZP[Sa[\ë SÛëT\T
konstrüksiyonuna gerekli takviyeler ya_[SZcP]b^]aPP[c]SPZX]T\ST]eTZd[[P]\SP]S^[PhZÛcáSdad\SP^[P]ÛiVá]SáiPWëP_ZP_[P\PbhT]X[T]\XëcXa
ÁiTaXÛiVá]^[\PhP]PWëP_X[TZP_[
Q^Sad\SP]iT\X]ZPcPd[Pë\bPê[PhP]
\TaSXeT]X] ZP_[P\Pb ZP[Sa[Sê]SP*
P[ccPZX ÛiVá] QPbP\PZ[Pa] WPbPa[ ^[SdêdP][Pë[\ëeTaTbc^aPbh^]_a^YTbX]T
VÛaThT]XbXdhVd[P]\ëca

of the body facing the street where humidity is effective are opened by the
street and the necessary drainage and
X]bd[PcX^] Xb P__[XTS 8c Xb R^eTaTS fXcW
RPa^PRR^aSX]Vc^cWTVa^d]S_TaX^S
All wall raspes were made to reveal
cWTRPaaXTabhbcT\X]cWT\Pb^]ahfP[[b
After laying the necessary electrical installations on dry walls, original horasan
_[PbcTafPbP__[XTS4]caP]RTWP[[QaXRZ
^^azb _[PbcTa aPb_TS Ua^\ QPbT\T]c
^^aP]S\^eTSQaXRZb gTSCWT\TcP[
beams are cleaned with a metal brush to
_a^cTRcPVPX]bcR^aa^bX^]
CWTd]`dP[X TSR^PcX]Vb^]cWTRTX[ing of the kitchen and the sofa were re\^eTSP]SPUcTa ^^aR^]bcadRcX^]cWT
original plain wood veneer, which was
in bad condition due to moisture and
dbTfPbaT]TfTS
FWT] cWT R^eTaX]V ^U cWT bcPXaRPbT
[TPSX]Vc^cWT ^^abUa^\cWTQPbT\T]c
covered with non-original wood was removed, it was understood that the original steps below were damaged and the
new one was applied according to the
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®GMKN5¤M¥NGP
IKTK¬DCUCOCMNCTPP
FGPIGNGPGTGM
[GTNG¬VKTKNOGUKXG
FGMQTCVKHVW¯NCNCTP
UCDKVNGPOGUK
Figure 12-13: Balencing
and replacement of
removed entry steps
and fixing decorative
wall bricks.

278

®GMKN  #J¬CR MQPUVT¥MUK[QPWP QPCTO JCUCT I¤TGP [CUVM RCT¢C FG¯K¬KOK Figure 14: Repairing of
wood construction, changing parts of damaged beam parts. ®GMKN#J¬CRMQPUVT¥MUK[QPWPQPCTO
JCUCTI¤TGP[CUVMXGFKMOGRCT¢CFG¯K¬KOKFigure 15: Repairing of wood construction, changing parts of
damaged beam and column parts.

IT\X]ZPc]e^[cPSÛëT\TáiTaX]STZX
mevcut marmara cinsi mermerlerin döëT\TSTZX cXcaTëX\ST] S^[Ph QXaÌ^Z hTaX]ST]Za[SêVÛi[T\[T]\XëcXa
:d[[P][P\Pi Sdad\SPZX \Ta\Ta[Ta
ZP[Sa[PaPZ ÌT[XZ WPba S^]Pc[ #R\ ëP_
dhVd[P]\ëeTSÛëT\TSTZXcXcaTëX\XZTbX[\XëcXa 3ÛëT\T Ph] TQPccPZX \Ta\Ta
X[TZP_[P]\ëca
6XaXë RT_WTbX ZT]SX XÌX]ST bX\TcaXZcXa 6XaXë $ QPbP\PZ[P háZbT[cX[\Xë eT QXa
VXaX]cXhP_[PaPZRT_WTST]XÌTaSTSáiT][T]\XëcXa XZX cPaP  \TaSXeT][T ÌZ[P]

aTbc^aPcX^]_a^YTRc
8cWPbQTT]^QbTaeTScWPccWTTgXbcX]V
<Pa\PaP<PaQ[T^]cWT ^^a ^^afPb
broken from many places due to the viQaPcX^]X]cWT ^^aCWT\PaQ[TbX]cWT
unusable condition were removed and
a 4cm screed with steel wire mesh was
P__[XTS P]S cWT eXQaPcX^] ^] cWT ^^a
fPbRdc^UU
CWT ^^a Xb R^eTaTS fXcW \PaQ[T ^U
cWTbP\TbXiT
The entrance facade is symmetrical
X]XcbT[UCWTT]caP]RTXbaPXbTSfXcW eT
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®GMKN<GOKPMCVUQHCMCRCVNCPMCRDQ¬NW¯WFigure 16: Ground floor, door space was closed on the
sofa. ®GMKN  /G¬G [CUVM MKTK¬KPKP DQFTWO MCVVC FWXCT KNG FGUVGMNGPOGOGUK UQPWEW UXCFC ¢CVNCM XG
C[TNOCQNW¬OCUFigure 17: Plaster cracks and separation at formation were seen as a result of not being
supperted of oak beams by the basement floor wall.

QXa bPWP][Z ^[dëcdad[\dë eT VXaXë ^acPSP] eTaX[\XëcXa <TaSXeT] QPbP\PZ[Pa
hTZ_PaT <Pa\PaP \Ta\TaXSXa IP\P][P
QPbP\PZ[PaSP ÌÛZ\T ^[dë\dëcda 1PbP\PZ[PaST]VT[T\TZXÌX]T[TZcaXZ[XZP[SaPÌhPaS\h[PWPaTZTcTccXaX[\XëeTháiTh
cT\Xi[XêXhP_[PaPZhTaX]ThTa[TëcXaX[\XëcXa
1^Sad\ ZPc VXaXëX]X] áiTaX]STZX hTaX]ST]^h]PhP]STZ^aPcXUcdê[P[PahTaX]T
bPQXc[T]\XëcXa
0WëP_SdePa[PaSPcPëhRbXbcT\X^acPhP ÌZPa\PZ XÌX] XÌ beP[Pa] áiTaX]ST
ZP[T\ XëX QTiT\TbX ^[Sdêd]SP] iT\X]
eT8ZPccPRT_WT[TaSTZXPWëP_ZP_[P\P[PabÛZá[\áëcáa3ÛëT\T[TaSTXbTiT\X]
ZP_[P\P[Pa bÛZá[\áëcáa 1Ûh[TRT  cPëhRbXbcT\T\áSPWP[TeTT[TZcaXZbc\P
cTbXbPc[Pa]] ZP[T\ XëX QTiT\T[X SdePa[Pa]]áiTaX]ST]ZP[Sa[PaPZVXi[T]\TbX
P\PÌ[P]\ëca
HP_]] cá\ P]P SXZ\T[TaX]X] hPb-

steps and arranged insede the facade,
two-sided stairs is created and reachTb T]caP]RT _[PcU^a\ 4]caP]RT Xb VXeT]
Ua^\ cWT \XSS[T CWT bcPXab PaT \PbbXeT <Pa\PaP \PaQ[T >eTa cX\T R^[[P_bT ^RRdaaTS X] cWT bcT_b C^ QP[P]RT
the steps, it was moved with the help
of an electric lever and the surface was
R[TP]TSP]SaT_[PRTS
3TR^aPcXeT QaXRZb ^] cWT UPRPST ^U
cWTQPbT\T]c ^^aPaT gTSX]_[PRT
To reveal the wood walls’ carrier
system only the wooden veneers were
aT\^eTS ^] cWT Va^d]S P]S abc ^^a
cause of hand drawn paintings on the
X]cTaX^a_[PbcTaTSfP[[bCWT ^^abfTaT
aT\^eTSCWdbXcXbPX\TSc^X]cTaeT]T
in the carrier system and hide the electrical and heating installations by lifting
cWT\^eTacWTSTR^aPcXeTfP[[b
All the main columns and beams are
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®GMKN<GOKP-CV2NCP4GUVQTCU[QPFigure 18: Ground floor plan/ Restoration
®GMKN<GOKPMCVCJ¬CRMQPUVT¥MUK[QPWPFGUVGMNGPKRDC¯FCFK¢VCUPPVCOCONCPOCU
Figure 19: Ground floor wood construction supporting and completion of the laths.
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cZ[Pa\TëTPaPSXZ\TeTSÛëT\TZXaXë[TaXXbTÌP\RX]bXZTaTbcTSXa1^Sad\ZPc
QTST]SdePa[PaáiTaX]T\TëThPbcZ[PaP
^cdacd[PaPZ PWëP_ Z^]bcaáZbXh^] Zdad[\dëcda
CPë SdePa áiTaX]T ^cdacd[P] \TëT
hPbcZ[Pa] QPi Zb\[Pa]SP eT SXZ\T[TaX] hPbcZ[Pa[P QXa[TëX\ Zb\[Pa]SP
]T\TQPê[^[PaPZÌáaá\TcTb_XcTSX[\XëcXa 7PbPa Sdad\d]P VÛaT _PaÌP cP\XaX
hP_[\ë hP SP STêXëcXaX[\XëcXa  4ê[T]RT
B^ZPZcPaPU]SPZX^SP]]QXaSdePa]SPZXhPbcZZXaXëX]P[c]]cP\P\h[PSdePaP
cT\PbTc\T\TbX]TST]Xh[ThPbcê]^acP
Zb\]SP bTWX\ ^[Sdêd VÛi[T\[T]\XëcXa1dbTWX\X]iP\P][PSda\dë^[Sdêd
SP Sáëá]á[TaTZ QTiT\T[X beP[PaP iPaPa
eTa\T\TZXÌX]ZP[Sa\PXë[T\XdhVd[P]\P\ëca
IT\X]ZPccPVXaXëb^UPb]SPZX]XcT[XZbXiZT\Ta[XSdePaeTSÛëT\TZP[Sa[\ë
b^]aPSP]PÌ[SêP][Pë[P]ZP_Q^ë[dêd
PWëP_ZPaZPbSdePaeTÛiVá]ZXaTÌTbPb[
bePX[TZP_Pc[\ëca
0WëP_ Z^]bcaáZbXh^]d] ^]Pa\]SP
Zd[[P][P]cá\hT]XPWëP_\P[iT\T[TaST
bdQPi[T\_aT]hTZd[[P][\ëca

^PZ^cWTaR^[d\]bP]S ^^aQTP\bPaT
_X]T f^^S F^^ST] R^]bcadRcX^] fPb
built by sitting on oak beams on the
QPbT\T]c ^^azbQ^ShfP[[b
8] b^\T _Pacb ^U ^PZ QTP\b _[PRTS
on the stone wall, and in the parts of
cWT R^[d\]b Y^X]X]V fXcW cWT QTP\b
depending on moisture, decay was decTRcTS 3T_T]SX]V ^] cWT SP\PVT cWT
part has been repaired or has been com_[TcT[h aT_[PRTS CWT QTP\ ^] cWT fP[[
^UcWTa^^\^]cWT4ê[T]RTbcaTTcbXSTXb
observed as the wall does not continue
all the way to the bottom of the beam, so
it is observed that there is a inclination
X]cWT\XSS[T^UcWTQTP\2^]bXSTaX]V
that this deformation has stopped over
time, he lifting process has not been carried out in order to avoid damage to the
STR^aPcXeT_[PbcTa
>]cWTVa^d]S ^^acWTd]`dP[X TS
PaRWTSfP[[P]S ^^aX]VfTaTaT\^eTS
in the entrance hall, and the door space
that was subsequently opened was
closed with wooden frame walls and
^aXVX]P[[X\TQPbTS_[PbcTa
 FPcTaQPbTS X\_aTV]PcX^] fPb
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®GMKN+MCVRNCPTGUVQTCU[QPFigure 20: First floor plan/ Restoration.
®GMKN+MCVVCEWODCPPMTKMQKNGMCNFTNOCUUTCUPFCDG\GOGNKUXCPPFGUVGMNGPOGUK
Figure 21: First floor, during the removal of cumba with jack supporting of decorated plaster.

3áëTh bXaZá[Pbh^]d bPê[PhP] \TaSXeT]_PabT[X]ëTZ[X]TQPê[^[PaPZ\TaSXeT]X]hTaP[Sêb^UPeTcdeP[Tc[TahP_]]
ëZP[\PhP]Zb\]PhTa[TëcXaX[TaTZhPëP\P \TZÇ][Pa RT_WT áiTaX]ST ^[dëcdad[\dëcda
IP\P]XÌX]STcá\ZPc[PaSPSÛëT\T[TaX]S^êdQPchÛ]á]ST1ThPiVá[2PSSTbXz]TS^êad"#R\VXaXëZP_báiTaX]STZX Rd\QPSP ' R\ 1ThPiVá[ 2PSSTbX
cPaPU]SPZX Rd\QPSP XbT $R\ RXePa]SP
bTWX\hP_cêcTb_XcTSX[\XëcXa6XaXëZP_b]] áiTaX]STZX Rd\QPh STbcTZ[ThT]
eT VXaXëX edaVd[PhP] bPWP][Z áiTaX]ST
SXZ\T[TaX] iP\P][P STU^a\T ^[Sdêd eT
Rd\QPSP^[dëP]bTWX\ST]S^[PhbÛZá[TaTZ cTZaPa hTaX]T Z^]d[Sdêd VÛi[T\[T]\XëcXa
2d\QP[PaSPZX bTWX\X VXSTa\TZ XÌX]
ZaXZ^ Zd[[P][\ëca »]RT[XZ[T 8 :Pc PWëP_ RT_WT eT SÛëT\T ZP_[P\Pb bÛZá[\áëcáa2d\QPZb\]SPZXPWëP_ZXaXë[TaX]STU^a\T^[SdêdeThTcTabXiZP[Sê
VÛaá[\áëcáa 0haRP QXcXëXêX]STZX QP[Z^][Pa] iT\X]X]ST] bd P[PaPZ Zb\T]
ÌáaáSáêácTb_XcTSX[\XëcXa:P[Sa\PTb-

used in all new wooden materials that
dbTSU^acWTaT_PXa^Uf^^SR^]bcadRcX^]
3T_T]SX]V cWT bWP_T ^U _PaRT[
the staircase, toilets located on the
non-lighted part of the building and
[XeX]Vb_PRTbPaTU^a\TS^]cWTUPRPST
8]cX\TXcfPbU^d]ScWPccWT ^^ab
fTaT "# R\ c^fPaSb 1ThPiVá[ bcaTTc
in the east - west direction and at the
cumba which is on the entrance door
fPb'R\P]SPccWT^cWTaRd\QP^]cWT
bXST^U1ThPiVá[BcaTTcfPbPa^d]S$R\
8c fPb ^QbTaeTS cWPc cWT R^[d\]b ^]
the platform which support the cumba
over the entrance door, emphasize the
entrance were deformed over time and
fTaT[TeT[TSPVPX]
Jacks are used to remove the slopes
Pc cWT Rd\QPb 5Xabc ^U P[[ cWT f^^ST]
UPRPSTP]S ^^aR^eTaX]VfTaTaT\^eTS
Pc cWT abc ^^a 8c fPb bTT] cWPc cWT
wooden beams at the cumba were deU^a\TSP]SX]PST`dPcT8cfPbP[b^bTT]
cWPccWTQP[R^]XTbPSY^X]X]VXcfTaT_Patially decayed by taking water from the
^^a3daX]VcWTaT\^eP[cWTfP[[bda-
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®GMKN+MCVCJ¬CRF¤¬GOGMKTK¬NGTKPKPFGUVGMNGPOGUKFigure 22: Supporting wooden floor beams at the
first floor. ®GMKN+MCVF¤¬GOGCTCUPCOKPGTCN[¥P¥KNG[CNVO[CRNOCUUVOCXGGNGMVTKMVGUKUCVNCTPP
W[IWNCPOCUFigure 23: Insulation with mineral wool between flooring and the application of heating and
electrical installations at the first floor.
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]Pb]SPSdePa[PaSPZXZP[T\XëXQTiT\T[X
beP[Pa] QPêSPSX ÌcPSP] Pha[\P\Pb
ÌPc[P\P\Pb XÌX] SdePa háiThX STbcTZ[T]\XëcXa
Krikolarla istenilen seviyeye gelen
PWëP_SÛëT\TZXaXë[TaX]T\TcP[QPê[P]c
T[T\P][Pah[PdhVd[P]P]hT]XSTbcTZ[ThXRXZXaXë[TaTZ[T]\XëcXaCá\hT]XTZ[T]T]
PWëP_Z^]bcaáZbXh^]dSTbcTZ[ThXRXPWëP_
T[T\P][PaQTiT\T[XbeP[Pa]ÌPZ\PTh[T\Xh[TiPaPaVÛa\T\TbXXÌX]VT[T]TZbT[
ÌXeX hTaX]T PWëP_ Z^]bcaáZbXh^]SP Zd[[P]\PÛiT[áaTcX[\XëTb]TZeXSP[PaZd[[P][\ëca 6TaTZ[X VÛaá[T] hTa[Ta \TcP[
T[T\P][Pa[PcPZeXhTTSX[\XëcXa
Cá\ZPc[PaSPZXSÛëT\TZXaXë[TaXcPZeXhTTSX[TaTZSÛëT\TPaP[Pa]SP]bc\P
T[TZcaXZ cTbXbPc[Pa VTÌXaX[\Xë \X]TaP[
há]áX[ThP[c\hP_[\ëca3PWPb^]aP
ZXaXë áiTa[TaX]T hP[c\ QP]c[Pa dhVd[P]PaPZ PWëP_ SÛëT\T ZP_[P\Pb ÌPZ[\ëca
>SP[Pa] cPeP][Pa PWëP_ ZP_[P\P
^[d_ _PbP[Sa 0WëP_ cPeP] ZP_[P\P[Pa]]áiTaX]STZXQ^hPZPc\P][PabcPZeXhTbXh[T \TZP]XZ h^[[Pa[P ÌZPa[\ëca

face was supported in order not to leave
interior plaster with hand drawn paintX]Vb Ua^\ cWT [PcWTb P]S ]^c c^ RaPRZ
New reinforcing beams are added to the
f^^ST] ^^a QTP\b cWPc R^\T c^ cWT
fP]cTS[TeT[fXcWYPRZb5[TgXQ[TbRaTfb
were used for wood construction instead
of traditional nails in order to elements
supporting all newly added wood conbcadRcX^]
AT`dXaTS _[PRTb PaT aTX]U^aRTS fXcW
\TcP[T[T\T]cb
CWT ^^aQTP\b^]P[[ ^^abfTaTaTinforced and heating, electrical installacX^]bfTaTRPaaXTS^dcQTcfTT]cWT ^^a
and insulation was made with mineral
f^^[ ;PcTa X]bd[PcX^] cP_Tb fTaT P__[XTS ^] cWT QTP\b P]S f^^ST] ^^a
R^PcX]VfPbR^eTaTS
The ceilings of the rooms are woodT] R^eTaTS fXcW b[Pcb CWT _PX]c [PhTab
on the wooden ceiling were removed
\TRWP]XRP[[hQhWTPc
;^bc _Pacb fTaT R^\_[TcTS Qh \PZX]V cWT Z]XUT ^U cWT ^aXVX]P[ b[Pc CWT
a^^\^UcWT abc ^^a1ThPiVd[2PSST-
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®GMKN+MCV$G[C\I¥N%CFFGUKVCTCHPFCMKQFCVCXCPQPCTO¤PEGUKFigure 24: The room ceiling on the first
floor Beyazgul Street, before repair at the first floor. ®GMKN+MCV$G[C\I¥N%CFFGUKVCTCHPFCMKQFCVCXCP
QPCTOUQPTCUFigure 25: I The room ceiling on the first floor Beyazgul Street, after repair at the first floor.

?PaÌPZPhQ^[P]Zb\[PaÛiVá]_PëP]]
QÌPêhP_ca[PaPZcP\P\[P]\ëca
8ZPc]1ThPiVá[2PSSTbXcPaPU]SPZX
^SP]] cPeP] Z^]ca_[PZ ZP_[P]\ë Qd
ZP_[P\P bÛZá[Sáêá]ST P[c]SPZX VT^\TcaXZSáiT][XPWëP_cPeP]Pd[Pë[\ëca
?PbP[Pa]] bÛZá[\áë PWëP_ ZXaXë[TaX]X]
eT ZP_[P\Pb]] ÌPc]] PZ\Pb ]TST]Xh[T ZÛcá Sdad\SP ^[Sdêd VÛaá[\áëcáa <TeRdc ZP_[P\P ZP[Sa[\ë Zd[[P][P\Pi Sdad\SP ^[P][Pa STêXëcXaX[\Xë
SXêTa[TaX XbT cPZeXhT TSX[\XëcXa CPZeXhT
TSX[T] ZXaXë áiTaX]T PWëP_ ZP_[P\Pb
hP_[PaPZ ÛiVá] VT^\TcaXZ _PbP[ cPeP]
dhVd[P]\ëca
88 :PccP VXaXë PZb]SPZX Zb\ ^SP
^[d_ SXêTa ^SP[Pa] áiTaX ÌPcSa :Pc
háZbTZ[XêX !!$R\ ^[Sdêd]SP] {ATbc^aPbh^] ?a^YTbXz]ST| PWëP_ cPeP] ZP_[P\Pb]] ZP[Sa[PaPZ ÌPc Z^]bcaáZbXh^]d] VÛaá[\TbX cTaRXW TSX[\XëcXa
0haRPëZP[\PhP]b^UP]]^SPhPZPc[\PbbPê[P]\ëca
88 :PccP SÛëT\T ZXaXë[T\TbX]X] VTÌcXêX\TbPUT]X]Ì^Z^[\Pb]SP]S^[PhQd
ZPccP^acPZb\]]bTWX\hP_cêVÛaá[\TZcTSXa0[ccPZXcPeP]ZP_[P\Pb]PiP-

si, was covered with plywood, and when
this covering was removed, the geometric regular wooden ceiling was reached
QT[^f
8c fPb bTT] cWPc cWT b[Pcb fTaT aTmoved, the
wooden beams and the veneers were
in bad condition due to the leaking of
cWTa^^U
The existing covering was removed,
the ones that were unusable were
RWP]VTS ^cWTab fTaT aTX]U^aRTS CWT
reinforced beam is covered with wood
and the original geometric ceiling with
b[PcbXbP__[XTS
There is a room on the entrance axle
P]ScWT^cWTaba^^\bWPeTPa^^U^eTa
ATPb^] U^a cWT WTXVWc ^U cWT ^^a Xb
!!$R\XcfPb_aTUTaaTSc^bTTcWTa^^U
construction by removing the wooden
RTX[X]VR^eTaX]cWTATbc^aPcX^]?a^YTRc
0[b^P[XVWcUaTTb^UPXb_a^eXSTSc^Y^X]
cWTa^^\
0ccWTbTR^]S ^^aXcXbbTT]cWPccWT
\XSS[T_Pac^UcWXb ^^aXbST TRcTSQTRPdbT^UcWTSXbcP]RTQTcfTT]cWT ^^a
QTP\b
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®GMKN  ++ MCV UXC TCURCU UQPTCU CJ¬CR MQPUVT¥MUK[QPWP FWTWOW Figure 26: The state of wooden
costruction after the plaster rasp at the second floor. ®GMKN++MCVCJ¬CRMQPUVT¥MUK[QPWPMUOGP[GPK
NGPOGUKFigure 27: Partial renovation of wooden construction at the second floor.
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®GMKN  ++ MCV RNCP TGUVQTCU[QP Figure 28: Second floor plan/ Restoration. ®GMKN  ++ MCV CJ¬CR
MQPUVT¥MUK[QPWPQPCTOFigure 29: Repairing of wood construction at the second floor.

aPaeTa\T\TZXÌX]\TeRdcSTU^a\TZXaXë
hP][Pa]P hT]X ZXaXë cPZeXhTbX hP_[PaPZ
iT\X]cTbeXhTTSX[\XëcXa
88ZPcSdePa[Pa]SPZP[T\XëX^[\PSê]SP] cPëhR bXbcT\X VÛa\TZ XÌX] beP
aPb_P[PahP_[\ëeTSdePaZ^]bcaáZbXh^]d]SP SXêTa ZPc[PaP QPZ[Sê]SP ÛiT][X
\P[iT\T bTÌX\X eT XëÌX[XZ hP_[\PSê
VÛaá[\áëcáaIP\P][PhP]V]SdePacPaPU]SPZX eT XZX hP] ÌPc]] hPb[ ^[Sdêd
SdePa[PaSPZX PWëP_ T[T\P][Pa] ÌPcSP]
eThP]V]SdePaX[TPaPb]SP]bdP[\Pb

8]^aSTac^Pe^XSSP\PVTc^cWT[^fer ceiling cover, the existing deformation
beams were reinforced by adding new
^]TbP]S[TeT[TS
There weren’t any decoracated plasters on the walls so, plaster raspes were
made to see the carrier system and and it
was seen that careful material selection
and workmanship were not observed
fWT] cWT ^cWTa ^^ab fTaT ^QbTaeTS
in the wall construction at the second
^^a 8] cX\T Xc fPb U^d]S cWPc P[[ cWT
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®GMKN++MCVCJ¬CRF¤¬GOGMKTK¬NGTKPKPVCMXK[GXGVGUXK[GGFKNOGUKFigure 30: Supporting and leveling
wooden beams at the second floor. ®GMKN++-CVDCNMQPOGXEWVF¤¬GOGMQPUT¥MUK[QPWFigure 31:
Existing balcony flooring construction at the second floor. ®GMKN++MCVDCNMQPCJ¬CRF¤¬GOGMKTK¬NGTKPKP
QPCTOFigure 32: Repairng of wooden floor beams of balcony at the second floor.

®GMKN+-CVCJ¬CR
FKMOGNGTKPUWPGFGPK[NG
¢¥T¥[GTGMJCUCTI¤TOGUK
Figure 33: Damaged
wooden columns by water
®GMKN+-CVCJ¬CR
MQPUVT¥MUK[QPWPQPCTO
Figure 34: Repairing
of wood construction
at the first floor.
at the first floor

®GMKN;CP¢CVQPCTO¤PEGUKFigure 35: Side roof before repairing.
®GMKNCVQPCTOFigure 36: Repairing of side roof.
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bTQTQXh[Tcá\ÌP\RX]bXZTaTbcTST]áaTcX[\Xë T[T\P][Pa] WPbPa[ ^[Sdêd cTb_Xc
TSX[\XëcXa1PiXhXSdad\SPZX\TëT*P]P
SXZ\T eT ÌP_aPi SXZ\T[Ta cPZeXhT TSX[\Xë cá\ bTWX\ hP_\ë eT QáháZ Zb\
Ìáaá\áëhPbcZ[PahT]X[T]\XëcXa2T_WT]X]beTbTbTZPaëSXZ\TZXaXëPaP[Pa]P \X]TaP[ há]á X[T hP[c\ bPê[P]\ë
PWëP_ZP_[P\PP[c]PbdP[TeTSPhP]Z[
ÛacáX[TZP_[P]\ëca
1P[Z^][Pa]ÌX]Z^eTPWëP_ZP_[P\PbbÛZá[TaTZPWëP_Z^]bcaáZbXh^]d]PQPZ[Sê]SPbdP[\Pb]TST]Xh[TZXaXë[TaST
Ìáaá\ThTQPê[WPbPa^[SdêdVÛi[T\[T]\XëcXa :Ûcá Sdad\SP ^[P][Pa STêXëcXaX[\XëSXêTa[TaXXbTcPZeXhTTSX[\XëcXa
1P[Z^][Pa]ÌX]Z^eTPWëP_ZP_[P\Pb
bÛZá[TaTZ PWëP_ Z^]bcaáZbXh^]d]P QPZ[Sê]SPbdP[\Pb]TST]Xh[TZXaXë[TaST
Ìáaá\ThTQPê[WPbPa^[SdêdVÛi[T\[T]\XëcXa :Ûcá Sdad\SP ^[P][Pa STêXëcXaX[\XëSXêTa[TaXXbTcPZeXhTTSX[\XëcXa3PWP
b^]aPbdhPZPaëSPhP]Z[Z^]ca_[PZSÛëT]X_ÌX]Z^ZP_[P\PbhP_[\ëca
CPëhRbXbcT\XVÛa\TZXÌX]SëPWëP_
ZP_[P\PbbÛZá[\áëcáa0WëP_ZP_[P\P]]QPiZb\[PaSP]iP\P][PQ^id[\dë
eT PWëP_ Z^]bcaáZbXh^]d] bd P[\Pb]P
]TST] ^[Sdêd VÛaá[\áëcáa 6T]T[[XZ[T
_T]RTaT ST]Xi[XZ[TaX]X] P[c]SPZX PWëP_ T[T\P][Pa] bd ]TST]Xh[T ÌáaáSáêá
VÛi[T\[T]\XëcXaçÌbePhPWPbPaeTa\T\TZ XÌX] STêXë\TbX VTaTZT] T[T\P][Pa
SXZZPc[XRTbÛZá[TaTZSTêXëcXaX[\XëcXa:b\X ^[P][PaP XbT Ph] \P[iT\TST] _PaÌP
cP\XaXhP_[\ëca
¬PcZ^]bcaáZbXh^]diP\P]XÌTaXbX]ST
bdP[\Pb]SP]S^[Ph'z[Xh[[PaSPcP\Xa
VÛa\áëcáa¬Pc\PWhP\TacTZ[TaX]X]QXa
Zb\\]STêXëcXêXSTbcTZ[T]SXêXeTcá\
ZP_[P\P cPWcP[Pa]] hT]X[T]SXêX cTb_Xc
TSX[\XëcXa HP_]] bPÌPZ[Pa SPa ^[d_ eT

pine elements were damaged, especially
by taking water between the roof ele\T]cb P]S cWT aT fP[[ ^U cWT f^^ST]
T[T\T]cb^]cWTbXST^UcWT aTfP[[P]S
cWTfP[[b^UcWTcf^bXSTfP[[b8]b^\T
good conditions, oak main columns and
crossed columns have been reinforced,
P[[ ST TRcTS P]S [PaVT[h a^ccT] QTP\b
aT_[PRTS 5PÌPSTbz X]bd[PcX^] PVPX]bc
heat and sound is insulated with mineral wool between the beams and under
wooden covering is applied with water,
P\TaTbXbcP]cR^eTa
FWT] cWT iX]R P]S f^^ST] R^Pcing of the balconies were removed and
looked at the wood construction, it was
observed that there was damage due to
STRPhX]cWTQTP\bSdTc^fPcTacPZX]V
The bad ones have been changed,
fWX[TcWT^cWTabWPeTQTT]aTX]U^aRTS
Then, water-resistant plywood was
[PXSP]SiX]RR^PcX]VfPb\PST^]Xc
The exterior wood veneer were re\^eTSc^bTTcWTRPaaXTabhbcT\8cfPb
seen that some parts of the wood covering were damaged cause of the wooden
R^]bcadRcX^]QhfPcTa^eTacX\T
8c fPb ^QbTaeTS cWPc f^^ST] T[ements under the window sills were
a^ccTS SdT c^ fPcTa CWT T[T\T]cb cWPc
need to be changed to avoid damage
to the interior plaster were carefully re\^eTS P]S aT_[PRTS ?PacXP[ ^]Tb fTaT
aT_PXaTSUa^\cWTbP\T\PcTaXP[
The roof construction was repaired
X]cWT'bSdTc^cWTfPcTacPZX]V^eTa
cX\T8cWPbQTT]STcTa\X]TScWPcb^\T
of the roof rafters, rafters are replaced,
supported, and all the covering boards
PaTaT]TfTS
The eaves of the building are narrow and frequently supported by small
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bZ PaP[Z[P ZáÌáZ Udadë[Pa[P STbcTZ[T]\XëcXa 6Xi[X ÌX]Z^ STaT[TaX STbcTZ[ThT]
bPÌPZ[Pa] PWëP_ cPëhR T[T\P][Pa]]
Ìáaá\áë ^[Sdêd]SP] WT_bX hT]X[T]\XëcXa çhX Sdad\SP ^[P] hP] ÌPc[PaSPZX
Z^]bcaáZbXh^]cPZeXhTTSX[\XëcXa
88ZPccPZXQP[Z^]d]áiTaX]STQd[d]P]
ÌX]Z^ ZP_[ ÌPc Zb\]] ÌPc]] SXêTa
Zb\[Pa VXQX ]T\T QPê[ WPbPa[ ^[Sdêd
VÛaá[\áëcáa 1P[Z^]d] P[c Zb\]SPZX
Rd\QPeTQP[Z^]SÛëT\TbXZaXZ^h[PZP[Sa[\ëeTÌPchcPëhP]WPbPa[SXZ\TeT
ÌPc\PWhP\TacTZ[TaXhT]X[T]\XëcXa
88 ZPccP \TZÇ] áiTaX]STZX ÌPc XÌTaXST] VÛaá[TRTêX XÌX] \TeRdc \TacTZ[TaX] eT \PWhP[Pa] ST ZÛcá Sdad\SP
^[\Pb WPccP QPi Zb\[Pa]] SPWP
Û]RTST] STêXëcXaX[\Xë ^[Sdêd SP VÛaá[Sáêá]ST] hT]X ÌPc Z^]bcaáZbXh^]d
^[dëcdad[\dëcda
1P[Z^][Pa] QXaTa SXZ\T X[T STbcTZ[T]\Xë^[d_ábcZb\[Pa]SP]^cPbTW_Pb ëTZ[X]ST ^h\P PWëP_ QTiT\T X[T
ZP_[Sa1P[Z^]Z^aZd[dZ[PaVT^\TcaXZ
PWëP_ ^h\P QTiT\TSXa 1TiT\T[TaST
_PaÌP ZPhQ eT ]T\T QPê[ Q^id[\P[Pa
VÛi[T]\XëcXa
2T_WTSTZXcá\PWëP_^h\PQTiT\T[Ta cPëhR bXbcT\X VÛa\TZ P\PÌ[ PWëP_
ZP_[P\P X[T QXa[XZcT bÛZá[\áëcáa ¬ZP]
PWëP_QTiT\TT[T\P][PaUdadë_T]RTaTábcábáb[T\T[TaXZ^aZd[dZeQcTZaPa
Zd[[P][\Pi WP[ST ^[SdZ[Pa]SP] ÛiVá]
STcPhh[PhT]XST]X\P[TSX[\XëcXa
HP_]] cá\ Së _T]RTaT[TaX]ST eT
RP\[ZP_[Pa]SPÌXUcRP\[PWëP_Zd[[P][\ëca
çÌ SdePa[PaSPZX ZP[T\ XëX QTiT\T[Tre zarar veren duvar üzerindeki elektrik
cTbXbPc hP]\Pi Z[  Q^ad[Pa[P SÛëT\T
XÌX]TP[]\ëca4[TZcaXZ_aXi[TaXbá_áaVT[XZáiTaX]ST^[PRPZca0haRPZP[^aXUTacT-

2 0 1 7

bcadcb0[[^UcWT\WPeTQTT]aT]TfTS
since the wooden bearing elements of
the eaves supporting hidden zinc gutcTab PaT a^ccT] 2^]bcadRcX^] ^] cWT
side roofs in good condition has been
aTX]U^aRTS
The zinc-coated roof on the balcony was damaged due to moisture at the
bTR^]S ^^a[XZTcWT^cWTa_Pacb^UcWT
a^^U CWT Rd\QP P]S QP[R^]h R^eTaX]V
at the bottom of the balcony was re\^eTS fXcW P YPRZ P]S SP\PVTS a^^U
bearing parts were
>]cWTbTR^]S ^^aP]Tfa^^UR^]struction was built because of the roof
above the place can be seen from the
inside, as it was seen that the existing
rafters and the main beam were also in
bad condition, and even some parts of
cWT\WPSQTT]_aTeX^db[hRWP]VTS
The balconies are supported by a
single wooden column and are covered
with carved wooden decoration in the
U^a\ ^U P ]^cT bcP]S 1P[R^]h QP[dbtrades are geometrical wooden carved
STR^aPcX^] ?Pac [^bb P]S \^XbcdaTaTlated damages were observed in decoaPcX^]b
All the wooden carved decorations
^] cWT UPÌPST fTaT aT\^eTS c^VTcWer with the wooden veneer to see the
RPaaXTabhbcT\F^^ST]STR^aPcX^]T[Tments (struts, window top decorations,
QP[dbcaPSTb TcR cWT ^]Tb cWPc PaT ]^c
aTdbTSPaTaT_a^SdRTSX]^aXVX]P[STcPX[
The electrical installation on the wall
which damages the decorations of inteaX^afP[[bfPbcPZT]fXcW aT_a^^UR^eTa_X_Tb4[TRcaXRP[^dc[TcbfX[[QT^]cWT
bZXacX]VQ^PaS8]PSSXcX^]cWTWTPcX]V
installation is made from thT ^^afXcW
UTTcfX[[]^cQT gTS^]cWTfP[[
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®GMKN+MCVCJ¬CRFKMOGNGTKP
UWPGFGPK[NGQPCTOFigure
37: Damaged wooden
columns by water at the first
floor. ®GMKN+MCVCJ¬CR
MQPUVT¥MUK[QPWP¢¥T¥OGUK
Figure 38: Repairing of wood
construction at the first floor.
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®GMKN<GOKPMCVOG¬GFKMOGOG¬G[CUVMOG¬G¢CRTC\FKMOG¢COF¤¬GOGMKTK¬KKNK¬MKUKFigure 39:
Relationship of between oak column, beam, cross and pine column, floor beam at the ground floor. ®GMKN
+MCVCJ¬CRMQPUVT¥MUK[QPWPDQ¬NWMNCTOCOKPGTCN[¥P¥CNGXGFC[CPMNUW[CNVO¤TV¥U¥W[IWNCPOCUFigure
40: Application of mineral wool between wooden construction and flame resistant waterproofing cover over.

bXbPcSPSÛëT\TST]ÌZë[hP_[_PhPZ[
^[PRPZSdePaPbPQXc[T]\ThTRTZcXa
2T_WTST aT]Z PaPëca\Pb hP_[\ë
T] P[ccP Pë Q^hPb áiTaX]ST QThPi T]
ábccT XbT ('zST CdaX]V :dad\d cPaPU]SP] Q^hPc[P] iT\X]* Z^hd WPaSP[
_TaePi[PaeTbáb[T\T[TaQThPiaT]ZcTSXa
HPZ[PëZZaZbT]TSXahP_]]QdaT]Z[Ta[TbT\ccThPëPhP][Pa]QT[[TêX]ST^[Sdêd
Sáëá]á[TaTZ Ph] aT]Z[TaX] STeP\]SP
ZPaPaZ[]\ëca
»iVá] Xë[TeX]X STeP\ TccXaTRTZ ^[P]
hP_]]WP[XWPiaSPPWëP_X[TX[VX[X^]Pa\[Pa QXc\TZ áiTaTSXa 1^Sad\ ZPc]
Sëcdê[PZP_[P\Pb]]STaicT\Xi[XêXeT
Q^ëP[P] Zb\[Pa]] cP\P\[P]\Pb Së
SaT]PYVXQXXë[TaZP[\ëcaçÌSdePaZP[T\
Xë[TaX]X]X]aTbc^aPbh^]dX[TX[VX[XÌP[ë\P[PaSTeP\Tc\TZcTSXa

A color survey was done on the
wooden facade, and red ochre paint at
cWTQ^cc^\^eTaFWXcTP]SPUcTacWXaS
top level ground mustard, borders, or]P\T]cbPaT_PX]cTSQhcWTCdaX]V8]bcXcdcX^] X] (' 8c WPb QTT] STRXSTS
for the forty years that the same colors
will continue to be thought of by those
who live in the neighborhoods with
cWTbTR^[^ab
ATbc^aPcX^] ^U QdX[SX]V PQ^dc \Pb^]ah P]S cX\QTa f^aZb Xb ]TPa[h ]XbWTS 9^X]c R[TP]X]V ^U cWT TgcTaX^a
QaXRZ R^eTaX]V ^U cWT QPbT\T]c ^^a
and the completion of the empty parts,
bdRWPbTgcTa]P[SaPX]PVTf^aZaT\PX]b
Process of restoration for interior walls
hand drawn painted ornaments is still
R^]cX]dX]V
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Sürdürülebilir Kalkınmada Yerel Bir Deneyim:
Mudurnu’daki VERNADOC Kampı/A Local Experience in
Sustainable Development: The VERNADOC Camp in Mudurnu
Ege Yıldırım, Süheyla Koç*

Ahşap Mimari Diyarı Mudurnu
Kuzeybatı Anadolu’nun büyük Sakarya
Havzası içinde, İpek Yolu ve diğer tarihi
kervan yolları üzerinde yer alan Mudurnu yerleşimi, Roma’dan Osmanlı’ya pek
çok uygarlığın izlerini taşıyan, özellikle
Osmanlı ticaret ve zanaat kenti kimliğine
bağlı zengin somut ve somut olmayan
kültürel mirasıyla dikkat çekmektedir.
Mudurnu’nun çok katmanlı mirasını
oluşturan başlıca unsurlar, ormanlık ve
dağlık arazide, göller ve Mudurnu çayı
gibi akarsuların oluşturduğu doğal miras; geç Antik dönemden kalan yazıt ve
taş kalıntıları ile Bizans Kalesi’nin oluşturduğu arkeolojik miras; Orhan Gazi,
Kanuni Sultan Süleyman ve Yıldırım
Bayezid’in isimlerini taşıyan Sultan camileri, hamamları ve derviş türbelerini içeren erken ve orta dönem Osmanlı
anıtsal mimarisi; tarihi Arasta Çarşısı’nı
ve Tabakhane’yi içeren Geç OsmanlıCumhuriyet dönemi endüstri ve ticaret
mirası; Batı Karadeniz bölgesi özelliklerini taşıyan konutların oluşturduğu sivil
mimari doku; ve Ahilik geleneğine bağlı
olarak 800 yıldır yapılagelen Esnaf Duası
ile el sanatları, sosyal ritüeller ve yöresel
yemek kültürünü de içeren somut olmayan kültür mirası sayılabilir. Bu bildirinin

Mudurnu, Land of Timber
Architecture
Located in Northeast Anatolia’s Greater
Sakarya River Basin, at the junction of
the Silk Road and other historic trade
routes, the town of Mudurnu presents
a wealth of tangible and intangible heritage assets, carrying traces of various
civilizations from the Roman to the Ottoman, and in particular associated with
its identity as an Ottoman urban centre
of trade and crafts.
Mudurnu’s multi-layered heritage
can be broken down into the major elements of natural heritage, comprising
the forest-covered mountainous terrain,
lakes and rivers such as Mudurnu River;
archaeological heritage, comprising inscriptions and other stone artefacts from
the Late Antique Period and the Byzantine-era Citadel; Early and Mid-Ottoman monumental architecture, comprising Sultans’ mosques and hammams
named after Orhan Ghazi, Suleiman
the Magnificent and Yıldırım Bayezid,
and numerous dervish saint tombs; Late
Ottoman/ Republican industrial/ commercial heritage, comprising the historical
Arasta bazaar and Tannery; traditional
residential architecture/ historic urban fabric, comprising the weekly Merchant’s
Prayer conducted continuously for 800
years as part of the local tradition of

*Dr. A. Ege Yıldırım, Şehir Plancısı, Mudurnu Kültürel Miras Alan Başkanı, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı/ Dr. A. Ege Yıldırım, Urban Planner, Mudurnu Site Management Director, Turkish Ministry of
Culture and Tourism
Süheyla Koç, Y. Mimar, Doktora Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü/ Süheyla Koç,
Architect, PhD Candidate, Istanbul Technical University Department of Architecture
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Şekil 1:
Mudurnu, genel
görünüm/ Figure
1: Mudurnu,
general view of
the town
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odaklandığı miras unsurunu oluşturan
geleneksel Mudurnu evleri ise, 19. yüzyıl
ve erken 20. yüzyıl geçiş stilini yansıtan
yapılar, çoğunlukla ahşap çatkı, ahşap/
kerpiç dolgu ve taş temelden oluşan
yapım tekniği ve dingin pencere düzeni, sokak açılarına ve topoğrafyaya uydurulan çıkmalar, kırma kiremit çatılar,
üçgen alınlıklar ve ahşap bezemelerin
karakterize ettiği mimari öğeler sergilemektedir.
Nisan 2015’te Türkiye’nin UNESCO
Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan
“Mudurnu Tarihi Ahi Kenti’nin Üstün Evrensel Değeri”, Geçici Liste başvurusunda iii, iv, vi no.lu kriterlere uygun
olarak sunulmuş ve şu şekilde ifade edilmiştir: “Tarihi İpek Yolu ve diğer önemli
yolların kavşağında bir ticaret merkezi
ve askeri menzil olarak gelişen Mudurnu, Erken Osmanlı Dönemi’nin önemli
bir Ahilik-esnaf kenti ve kültür merkezi
olarak yükselmiş ve 20. yüzyılın yurtsever bir Cumhuriyet şehri olmuştur. Mudurnu Çayı vadisinde, kayalık-ormanlık
tepeler arasında uzanan sık dokulu yer-

Akhism, as well as handicrafts, social
rituals and local cuisine. The traditional houses of Mudurnu, on which this
paper focuses, exhibit 19th and early
20th-century transitional architecture,
with predominant structural properties
of timber-framed with timber/adobe
infill and stone masonry foundations,
and architectural elements including a
serene window pattern, corbelling that
harmonizes with street angles and the
topography, hipped roofs, triangular
pediments and wooden decorations.
In April 2015, the “Historic Guild
Town of Mudurnu” was inscribed on the
UNESCO World Heritage Tentative List
of Turkey, based on criteria iii, iv and vi,
and a justification of Outstanding Universal Value as follows: “Mudurnu developed as a trading and military hub
at the junction of major trade routes
including the Silk Road, to emerge as
an important cultural centre of the Ahi
Order in the Ottoman era and a patriotic town of the Turkish Republic”. The
dense linear settlement, lying along
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leşim, doğal topoğrafya ve kentsel sit dokusu arasında uyumlu bir birliktelik, eşine az rastlanır, dramatik bir morfoloji ve
korunmuş bir tarihi kentsel peyzaj sunmaktadır. Osmanlı ticaret ve zanaat mirası, hoşgörü ve adil paylaşım felsefesine
dayanan Ahilik geleneği, Ahilik ile gelişen ticaret birikiminin yarattığı zengin
anıtsal ve sivil ahşap mimarisi bu peyzaj
bütününün öne çıkan değerleridir.

the rocky Mudurnu River valley, forms
a harmonious ensemble of natural topography and urban fabric, creating a
dramatic historic urban landscape. The
legacy of Ottoman trade and crafts, the
Ahi culture based on a philosophy of
tolerance and equitable distribution of
wealth, and associated monumental and
timber civic architecture are significant
features of this landscape.”

Geçmişten Günümüze
Mudurnu’da Kültürel Miras
Koruma Çalışmaları

Cultural Heritage Protection
Efforts in Mudurnu, Past to
Present

Mudurnu’nun yukarıda sayılan tarihi
özellikleri yakın yıllara kadar kamuoyunda fazla bilinmemiş, kasaba esasen
1980’li ve 90’lı yıllarda altın çağlarını
yaşayan tavukçuluk sektörü ‘Mudurnu Tavukçuluk’ markası ile tanınmıştır.
2001 yılındaki ekonomik krizde özellikle
Mudurnu’nun tavukçuluk sektöründe
yaşanan sıkıntılar sonucunda, ilçe ekonomisini kültür turizmi yoluyla canlandırma yönünde yerel yöneticilerin, sivil
toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların işbirliğiyle çeşitli çabalar sarf edilmeye başlanmıştır.
1970’li ve 90’lı yıllar arasında, sayıları
bugün 250’ye yaklaşan kültür ve tabiat
varlığı tescilleri başlamış, ilçe merkezinde kentsel sit alanı ve Kale’de arkeolojik
sit alanı ilan edilmiş, kentsel sit için ilk
koruma amaçlı imar planı yapılmış ve
Hızırfakı Sokak Sağlıklaştırma Projesi
uygulanmıştır. Ekonomik kriz sonrası,
2000’li yıllarda ise, Tarihi Kentler Birliği
kurucu üyeliği ve ‘Geleneksel Mimarlık
Örneklerinin Korunarak Turizm İşleviyle Yaşatılması Projesi’ ile TKB ödülü
alınması, turizm, tekstil, tarım eksenli
‘3T’ projesi, kamusal alan güzelleştirme

The above-mentioned historic characteristics of Mudurnu were not very
visible in the public sphere until recent
years, as the town was primarily known
with the ‘Mudurnu Poultry’ brand,
which lived its heyday in the 1980s and
90s. Mudurnu’s economy, in particular
its poultry industry, was affected by Turkey’s 2001 economic crisis, after which
efforts were started for its revitalization
through cultural tourism, bringing together local officials, community groups
and other stakeholders.
Beginning with the 1970s and continuing through the 1990s, basic conservation measures were carried out, with the
listing of individual cultural and natural
properties, whose number nears 250 today; an urban conservation site declared
at the historic urban center and an archaeological conservation site declared
at the Citadel; the first conservation plan
prepared for the urban conservation site
and the Hızırfakı Street Rehabilitation
Project prepared and implemented. As
for the 2000s, after the economic recession, efforts continued with founding
membership in the Turkish Union of
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uygulamaları, birkaç konağın onarılarak
butik otel olarak açılması, Kültür ve Turizm Bakanlığı hibeleri ile birçok tarihi
yapının kısmi restorasyon proje ve uygulamaları yapılması bu döneme damgasını vurmuştur.
Mudurnu’nun korunarak gelecek
nesillere miras bırakılması ve sürdürülebilir turizm yoluyla kalkınmasına yönelik çalışmalar 2010’lu yıllarda da sürmüştür. Ayaş’tan Sapanca’ya bölgenin 9
ilçesini kapsayan İpek Yolu Turizm Koridoru için İpek Yolu Belediyeler Birliği
ortak bir eylem planı hazırlamış, Kültür
Kenti Mudurnu Çalıştayı yapılmış, Arkeolojik Park ve Kent Müzesi kurulmuştur. Bir yandan, bölgede termal turizm
yatırımlarının çoğalması ile yerel dokuyla uyumsuz, yerel kaynakları zorlayan
tesis yatırımlarının ve turizm hareketlerinin artması riski de kendini göstermeye başlamıştır. Bu noktada, uygun bir
zamanlama ile 2013 yılında Koç Üniversitesi’nin araştırma bursu ile “Mudurnu
Kültürel Miras Alan Yönetim Planı” hazırlanmaya başlanmış, Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) desteği
ile de plan ulusal mevzuata uygun şekilde tamamlanarak Alan Yönetimi yapılanması kurulmuştur. Yönetim planının
2014 Eylül ayında onaylanması, birçok
paydaşı heyecanlandıran bir dönüm
noktası olmuştur (bkz. www.mudurnualanyonetimi.org).
2014-2018 yılları için hazırlanan Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim
Planı’nın ortaya koyduğu vizyon, “Özgün kimliğini, tarihi, kültürel ve doğal
değerlerini koruyan; sürdürülebilir gelişme ilkeleri doğrultusunda, ekonomisi
turizm ve diğer sektörlerle çeşitlendirilerek canlanmış; somut ve somut olmayan

Historic Towns (TKB), a TKB award for
the ‘Project for Tourism-based Revitalization of Traditional Architecture’, the
‘3T’ project centered on tourism, textile
and agriculture, visual improvements in
the public realm, restoration and adaptive reuse of several historic buildings
and partial repairs for many historic
buildings using the Ministry of Culture
and Tourism grants.
These activities for the conservation of Mudurnu for future generations
and its economic development through
sustainable tourism continued in the
2010s as well. The Silk Road Municipalities Union for Tourism Development
prepared a joint action plan for the Silk
Road Tourism Corridor, covering the
region’s 9 neighboring districts from
Ayaş to Sapanca; the ‘Culture City Mudurnu’ Workshop was organized; an
Archeological Park and a City Museum were founded. Meanwhile, certain
risks for the region started emerging,
with the increase of thermal tourism
facility investments, as some of these
are planned with architecture that is
incompatible with the local character
and densities straining the local resources and carrying capacities, implying tourism activity that may harm the
local communities’ way of life. Around
this time, a timely research project was
funded in 2013 by Koç University, for
the preparation of the “Mudurnu Cultural Heritage Site Management Plan”,
and continued with support from the
East Marmara Development Agency
(MARKA), to result in the completion
of the management plan in compliance with national legislation, and the
establishment of a Site Management
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Şekil 2- Şekil 3:
Mudurnu Kültürel
Miras Alan Yönetim
Planı, rapor kapağı
ve ‘Yol Haritası’
şeması/ Figure 2Figure 3: Mudurnu
Cultural Heritage Site
Management Plan,
report cover page
‘Road Map’ diagram

kültür mirası ile hak ettiği görünürlüğe
ulusal ve uluslararası düzeyde kavuşmuş, marka olmuş ve UNESCO Dünya
Mirası olmuş, kısacası “Mudurnululuk
Bilinci ile Korunmuş ve Kalkınmış bir
Mudurnu” olarak ifade edilmektedir.
Yönetim Planı’nın 8 ilkesi; yerel değerlere bağlılık; sürdürülebilirlik; şeffaflık, katılımcılık ve dayanışma; bilimsellik
ve yüksek kalite standartları; sosyal adalet ve kamu yararı; etkinlik, uygulanabilirlik, sadelik, esneklik; bütünsellik ve
eşgüdüm; bölgesel yaklaşım ve işbirliği
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Directorate. The official adoption of
the Plan in September 2014 was a major milestone that caused excitement
among stakeholders. (Also see www.
mudurnualanyonetimi.org.)
The Mudurnu Cultural Heritage
Management Plan, prepared for the period 2014-18, sets forth a vision for “Mudurnu, a town that preserves its authentic identity and its historic, cultural and
natural values; has revitalized its economy through the principles of sustainable development, and diversified with
tourism and other sectors; has achieved
the visibility it deserves nationally and
internationally with its tangible and intangible heritage, become a brand and a
world heritage site, conserved and prospered with the awareness of the ‘Mudurnu’ identity”
The 8 Guiding Principles of the
Management Plan were defined as:
adhering to local values; sustainability; transparency, participation and
solidarity; scientific and quality standards; social justice and public benefit;
effectiveness, implementability, simplicity,fliexibility; holistic and coordinated; regional approach and collaboration. Under the 7 Policy Headings
(Themes) listed below, 23 Targets
and 134 Actions needed to be done to
reach them were identified, along with
their Priority Level, Responsible/ Relevant Stakeholders, Possible Funding,
Performance Indicators:
1. YÖ: Management and Organizing
2. BA: Documentation- ResearchPublication
3. FÇ: Improving the Physical Environment
4. TZ: Tourism, Promotion and Visi-
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olarak belirlenmiştir. Aşağıda sıralanan 7
Politika Başlığı (Tema) altında ise 23 Hedef ve bunlara ulaşmak için yapılması gerekli 134 Eylem, Öncelik, Sorumlu- İlgili
Kurumlar, Olası Finansman, Performans
Göstergeleri ile birlikte tanımlanmıştır:
1. YÖ: Yönetim ve Örgütlenme
2. BA: Belgeleme- Araştırma- Yayın
3. FÇ: Fiziksel Çevrenin Kalitesinin
Yükseltilmesi
4. TZ: Turizm, Tanıtım ve Ziyaretçi
Yönetimi
5. EK: Eğitim, Bilinçlenme ve Kapasite Geliştirme
6. DS: Kültür Mirasını Destekleyen
Ekonomik Sektörlerin Geliştirilmesi
7. RY: Risk Yönetimi
Ayrıca, turizmin gelişimi için gerekli
altyapının kurulması, ziyaretçilerin alana çekilmesi ve yönetilmesi ve oluşan
döngünün ekonomik kalkınmaya kanalize edilmesi için bir “Yol Haritası” çıkarılmıştır.
Yönetim Planı’nın uygulama aşaması, Mudurnu Belediyesi’nin Aralık
2014’te Alan Başkanlığı’na bütçe ayırması ile başlamıştır. Planın hazırlanmasında etkin rol oynayan yerel paydaşlarla düzenli olarak yapılmaya başlanan
alan yönetimi toplantıları yoluyla, plan
onay kararında tanımlanan altı öncelikli
eyleme yönelik çalışmalar başlatılmıştır
(plan onayının duyurulması, plan özetinin dağıtılması, yıllık çalışma programı
yapılması, alan yönetimine özel logo
tasarlanması, UNESCO Dünya Mirası
Geçici Listesi’ne ve UNESCO Somut
Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne başvurulması). Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri rehberliğinde hazırlanan
Dünya Mirası Geçici Liste başvurusu,
Nisan 2015’te başarıyla sonuçlanmıştır.

tor Management
5. EK: Education, Awareness-Raising
and Capacity Building
6. DS: Developing Other Economic
Sectors supporting Cultural Heritage
7. RY: Risk Management
Additionally, a ‘Road Map’ was
drawn for creating the infrastructure
necessary for tourism development
gerekli altyapının kurulması, attracting
and managing visitors, accumulating
revenue and re-investing into the site,
and widening the scope toward the ‘nature’ theme and the regional scale so
that the cycle created can be channelled
to economic development.
The plan implementation phase
began with Mudurnu Municipality’s
decision in December 2014 to allocate
a budget for the Site Management Directorate. Through “site management
meetings” that began to be held regularly with stakeholders that had played
an active role during the plan preparation, work was begun on six priority
actions defined in the plan approval
decision (dissemination of the plan’s
approval news and summary booklet,
preparation of the annual work program, design of a dedicated logo for site
management, launch of applications for
the UNESCO World Heritage Tentative List and the UNESCO Intangible
Heritage inventory). The application
for the World Heritage Tentative List
was prepared under the guidance of
representatives of the Ministry of Culture and Tourism, which was finalized
with success in April 2015. The design
of the “City Logo” was created through
a nationwide competition during summer 2015, and has been widely adopted
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Şekil 4: Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetimi Bülteni, Sayı 3, Mart 2017/ Figure 4: Mudurnu Cultural
Heritage Site Management News Bulletin, Issue 3, March 2017
Şekil 5: Mudurnu Ahiler Müzesi ara açılış/ Figure 5: Soft Opening of the Mudurnu Akhism Museum

“Şehir Markası” logosu tasarımı 2015
yaz aylarında açılan ulusal bir yarışma
sonucunda gerçekleşmiş, ilçe çapında
yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.
Yürütülen projeler, 7 Tema altında
gruplanarak aşağıda özetlenmiştir:

T1. Yönetim, Örgütlenme
ve Planlama
UNESCO Dünya Miras Adaylığı
süreci
SOKÜM Ulusal Envanteri’nde
‘Ahilik’ unsuruna Mudurnu’nu eklenmesi
Citta Slow (Sakin Şehir) adaylığı
Paydaşlararası İletişim: Toplantılar
(aylık ekip, ortalama 6 aylık/ yıllık Danışma Kurul ve Egüdüm ve Denetleme
Kurulu)
Web sitesi: www.mudurnualanyonetimi.org, Belediye ve Kaymakamlık sitelerinde linkler, Facebook sayfası:
www.facebook.com/alanbaskanligi, Google İletişim grubu
Bültenler (Temmuz 2015, Mart

throughout the district of Mudurnu.
The projects undertaken in Mudurnu have been summarized under the 7
Themes as per below:

T1. Management and Organizing
The UNESCO WH Site candidacy
Addition of Mudurnu to the ‘Akhism’ element inthe National Intangible
Heritage Inventory
Citta Slow (Slow City) candidacy
Communication with Stakeholders: Meetings (monthly SM Team meetings, Advisory Board and Coordination
and Supervision Board meetings every 6
months/1 year on average)
Website: www.mudurnualanyonetimi.org, links on the Municipality and
District Governorship websites, Facebook page: www.facebook.com/alanbaskanligi, Google Mailing Group
News Bulletins (July 2015, March
2016 and March 2017 issues)
Distibution of the Logo to the town
merchants
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2016 ve Mart 2017 sayıları)
Logonun esnafa dağıtılması
Yıllık Çalışma Programlarının Hazırlanması (2016 Yıllık Çalışma Programı 18 Şubat 2016 tarihinde Eşgüdüm
ve Denetleme Kurulu tarafından kabul
edilmiştir. Çalışma Programı’nda belirtilen öncelikli eylemlerden birçoğunda
çalışmalar bu listede sıralandığı üzere
sürmektedir).
Tarihi Çarşı Dernekleri Federasyonu’na katılım
İmar Planı ve Koruma Amaçlı İmar
Planı revizyonları
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T2. Belgeleme, Araştırma ve Yayın
Koç Üniversitesi-VEKAM desteği
ile açılan “Anadolu’dan bir Tanık: Bengüboz’un Objektifinden Mudurnu’da
Erken Cumhuriyet Dönemi” sergisi,
kitabı ve dijital koleksiyonu (bu koleksiyon ile Mudurnu Dijital Kent Arşivi’nin
kurulması)
Kent Arşivi’nin Belediye’ye ait
mekânlardan birinde kurulması
Mesleki/ akademik sunumlar ve
makaleler
VERNADOC Çizim Kampı
Üniversitelerin mimari koruma bölümlerinin çalışmaları
T3. Fiziksel Çevrenin KorunmasıKullanılması
Temmuz 2015’te MARKA’nın
desteğiyle başlayan iki yıllık “Mudurnu Kent Restorasyon Atölyesi ve Ahilik
Müzesi” Projesi (onarım işleri)
Arasta genelindeki çalışmalar; Tabakhane, kiremit çatılar
Konakların onarılması ve otellerin
açılması
İlçe merkezinde ve köylerde cami
onarımları

Preparation of Annual Work Programs (The 2016 Annual Work Program
was approved by the Site Management
Coordination and Supervision Board on
18 February 2016. Works are in progress
for many of the priority actions identified
in the Work Program, as listed here).
Joining the Federation of Historic
Bazaar Associations
Revisions of the Mudurnu City
Development Plan and the Mudurnu
Urban Conservation Site Conservation
Plan

T2. DocumentationResearch- Publication
“Eyewitness from Anatolia: Mudurnu in the Early Republican Era through
the Lens of Bengüboz” exhibition, book
and digital collection project, funded
with the support of Koç UniversityVEKAM (establishment of the Online
City Archive through this project).
Establishment of the Mudurnu City
Archive in a venue owned by the Municipality
Professional/ academic presentations and articles
VERNADOC Documentation
Camp
Studio works of various universities
architectural conservation departments

T3. Improving the Physical
Environment
“Mudurnu City Restoration Atelier and Akhism Museum”, a two-year
project for which MARKA also granted
financial support in July 2015 (physical
works)
General improvement works
throughout the Arasta Bazaar
Expropriation and Repair of the
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Şehir merkezinde çevre düzenleme
uygulamaları
Ulaşım düzenlemeleri

T4. Tanıtım, Turizm ve Ziyaretçi
Yönetimi
2015 Eylül ayında Avrupa Miras
Günleri’ne Türkiye’de ev sahipliği yapan
15 yerden birinin Mudurnu olması, her
yıl kutlamaların tekrarlanması
VERNADOC Sergileri
Tanıtım malzemeleri ve rehberlik
Şehir markası
Motor sporları
T5. Eğitim, Katılım ve Kapasite
Geliştirme
Kent Restorasyon Atölyesi ve Ahilik Müzesi (eğitimler ve esnaf toplantıları)
Mudurnu Gençlik Merkezi (MUGEM); kültürel etkinlikler, stajyerler
T6. Kültür Mirasını Destekleyen
Ekonomik Sektörler
Kırsal kalkınma ve kadınlarla ilgili
proje girişimleri
T7. Risk Yönetimi
ODTÜ-Gazi Üniversitesi Mudurnu İlçesi Kaya Yapısı Etüdü Girişimi
Alan yönetimi uygulama süreci, genel hatlarıyla yönetim planının çizdiği
rotadan ilerlemektedir. Mudurnuluların
şimdiye kadar gösterdiği iyimser beklentiler, tarihi yerleşimin hem kültürel kimliğini hem de sosyo-ekonomik refahını
desteklemeyi öngören bir sürdürülebilir
gelişme stratejisinin gerçekleşebilmesi
için umut vericidir. Ancak sürecin kurumsallaşması ve uzun vadeli finansal
istikrara kavuşması, ayrıca gerek fiziksel
çevreyi koruma gerekse turizm, tanıtım,
kapasite ve toplumsal farkındalık yarat-
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Tannery Buildings
Roof repairs for buildings with tiles
to replace sub-standard metal sheets
Repair of historic mansions and
hotels being opened
Mosque repairs in the district center
and villages around the district
Urban design interventions to improve the traffic, parking and public
realm of the town center

T4. Tourism, Promotion and Visitor
Management
Mudurnu hosting the European
Heritage Days in September 2015 as one
of 15 places in Turkey to do so
Exhibitions of the VERNADOC
Drawings
Publicity materials and guide services
City Logo
Motor sports activities

T5. Education, Awareness-Raising
and Capacity Building
“Mudurnu City Restoration Atelier
and Akhism Museum” project (training
and merchant meetings)
Mudurnu Youth Center (MUGEM)
Interns from restoration department of AİBÜ

T6. Developing Other Economic
Sectors supporting Cultural
Heritage
Efforts for initiating projects for
women and rural development

T7. Risk Management
New study initiated by METU-Gazi
Universities on the rock morphology of
Mudurnu
Currently, implementation is in
process along the general lines of the
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ma gibi sosyo-ekonomik konularda yeterli düzeye erişilmesi yönünde çabaların devam etmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin İlk VERNADOC
Kampı, Mudurnu 2016
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Mudurnu’nun UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınmasıyla,
UNESCO’nun Danışma Organlarından Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ile ilişkili çalışmalara da önem verilmeye başlanmıştır.
ICOMOS’un Yöresel Mimari Bilimsel
Komitesi (CIAV) bünyesinde, yerel
mimarlık ürünlerinin geleneksel yöntemlerle yapılan bir belgeleme çalışması olan VERNADOC kamplarından
biri, ilk defa Türkiye’de 2016 yılında
Mudurnu’da düzenlenmiştir. Alan yönetim planının ‘T2. Belgeleme, Araştırma ve Yayın’ başlığı altındaki bir proje
olan kamp, aynı zamanda ‘T4. Tanıtım,
Turizm ve Ziyaretçi Yönetimi’ ve ‘T5.
Eğitim, Katılım ve Kapasite Geliştirme’ konularına da katkı sağlayan, çok
yönlü ve ses getiren bir proje olmuştur.
Projenin kısıtlı imkânlarla gerçekleşebilmesi, alan yönetimi süreci ile oluşan
ilişkiler ve ortak çalışmalar sayesinde
mümkün olmuştur. Mudurnu Kültürel
Miras Alan Yönetimi Başkanlığı koordinatörlüğünde, kurumsal ortaklar &
sponsorlar olarak, ICOMOS Türkiye
Milli Komitesi, Mudurnu Belediyesi, Yıldız Entegre, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fongogo kitlesel fonlama sitesi
bağışçılarının desteği ile gerçekleşen
VERNADOC Mudurnu kampı, yerel ve
ulusal basında ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya platformlarında
da yer almıştır.

management plan. The optimistic expectations of the Mudurnu community is promising for the prospects of a
sustainable development strategy that
safeguards both the cultural identity
and socio-economic prosperity of the
town. However, the process needs to
be further institutionalized and gain
long-term financial stability; efforts also
need to continue for attaining sufficient
levels of physical conservation and socio-economic aspects including tourism
and promotion, capacity-building and
awareness-raising.

Turkey’s First VERNADOC
Camp, Mudurnu 2016
With Mudurnu’s inscription on the UNESCO World Heritage Tentative List,
activities associated with the International Council on Monuments and Sites
(ICOMOS), one of UNESCO’s Advisory
Bodies gained more importance. Under
the auspices of the ICOMOS International Scientific Committee on Vernacular Architecture (CIAV), a VERNADOC
camp, for the documentation through
traditional techniques of vernacular architectural works, was organized for the
first time in Turkey in 2016, the site of
the camp being Mudurnu. Falling under
the Policy Heading of ‘T2. Documentation, Research and Publication’ of the
management plan, the camp also served
the themes ‘T4. Tourism, Promotion
and Visitor Management’ and ‘T5. Education, Awareness-Raising and Capacity Building’ as a multi-faceted projects
that drew much interest. The realization
of the project with limited resources
was possible thanks to the collaborative relationships built during the site
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Şekil 6:
Armutçular
Konağı, genel
görünüm/ Figure
6: Armutçular
Mansion, general
view
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VERNADOC Nedir?
Kelime anlamı, İngilizce “yöresel mimarinin belgelenmesi” anlamına gelen “vernacular documentation” kelimelerinin
kısaltması olan VERNADOC çalışmaları,
2004 yılında ICOMOS CIAV’ın Japonya’daki toplantısında, Fin Mimar Markku Matilda’nın, geleneksel Fin Mimarlığı’ndan öğrendiği ve geliştirdiği çizim
tekniği ve yaptığı çalışmaları anlatması
ile uluslararası bir ortamda tanınırlık kazanmıştır. Matilla (2015), yöresel mimari
mirası, sadece hükümet desteği veya yasalar ile değil, kendi geleneğinin değerini bilip, ona sahip çıkan, onunla gurur
duyan insanlar ile korumanın mümkün
olabileceğini savunmaktadır. Bu kapsamda, öncelikle mimarların, temel
mesleki yeteneklerini kullanarak, yerel
geleneklerin ne kadar pratik, akılcı ve
güzel olduğunu çizimlerle ifade ederek
o geleneklere olan saygılarını gösterme-

management process. Organized with
the coordination of the Mudurnu Cultural Heritage Management Directorate,
with institutional partners and sponsors
comprising ICOMOS Turkey, Mudurnu
Municipality, Yıldız Entegre Holding,
Abant Izzet Baysal University, Istanbul
Technical University and Donations to
Fongogo crowdfunding site, the VERNADOC Mudurnu camp featured numerous times in the local and national
media, as well as the social media platforms of the Turkish Ministry of Culture
and Tourism.

What is VERNADOC?
VERNADOC, short for “documentation of vernacular architecture”, gained
recognition in an international platform
through the studies of Markku Mattila, a Finnish architect who learned and
advanced the drawing technique for
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lerini önermektedir. Özellikle uluslararası aktörlerin, halkın yerel geleneklerin
eşsiz ve dünya çapında saygı duyulan
eserler olduğunu anlaması konusunda
etkin bir rol üstlenmesi gerektiğinin de
altını çizmektedir.
VERNADOC’da ana prensip, işi
olabildiğince basit bir şekilde yapmaktır. Ölçüm alanda yapılacak ve doğrudan, nihai ince çizim kartonuna, sert
uçlu kurşun kalem yardımıyla çizilecektir. Ölçüm, geleneksel yöntemlerle
yapılmaktadır; üçgenleme yöntemi, su
hortumu ile sıfır çizgisi belirleyerek kot
ölçümü vs. gibi. Alandan stüdyoya geçildiğinde, çizim kartonunda gereken
tüm bilgiler, doğru yerinde ve doğru ölçüsünde olacak şekilde yer almaktadır.
Mürekkepleme işlemi, stüdyo ortamında yapılmakta olup, malzemeyi göstermek için doku, üç boyut etkisi vermek
için de gölgelendirme yapılır. Böylece
elde dilen çizim, hem istenildiğinde dijitalleştirilebilir, hem de meslekten olmayan birisi bile çizime bakarak yapının
güzelliğini ve korunmasının gerekliliğini
anlayabilecektir. VERNADOC’da kullanılan araçlar, basit, sağlam ve ucuzdur;
çelik şerit metre, su terazisi, su hortumu, çizim kartonu, kalem, cetvel gibi.
Tüm ölçüm ve çizim aletleri, her mimar
da bulunan temel araç ve gereçler olup,
dünyanın her bölgesinde, her türlü iklim
şartlarında kullanılabilecek özelliktedir
(Matilla, 2015).
Bir diğer prensip, kampların karşılıklı
olma durumudur. Bu kampa katılan milletlerden, daha sonra kendi ülkelerinde
de bir uluslararası kamp düzenlemeleri
beklenmektedir. Böylece uluslararası işbirliği gün geçtikçe güçlenecek ve herhangi bir yardım gerektiğinde hemen

traditional Finnish architecture. Mattila
(2015) defends that the heritage of vernacular architecture can be preserved
not only with government support
and regulations but also with the people who appreciate the value of their
own conventions, who protect it and
who are proud of it. Within this scope,
Mattila suggests that first of all, architects, expressing through drawings how
practical and rational the local customs
are and using their basic professional abilities, must show their respect to
the conventions. The main principle of
VERNADOC is to do the work as simply
as possible. Measurement will be made
on site and drawn with hard edged lead
pencil to the final slim, on the drawing
canvas directly. Measurement will be
made with traditional methods, such
as triangulation and grade measurement by determining the zero line with
a water hose. After moving from the
site to the studio, all required information on the drawing canvas must be in
place with the right measurement. The
inking operation is made at the studio.
Texture is drawn to show the type of
material, shading is made to simulate
the three-dimensional. By this way, the
obtained drawing can be digitalized on
demand and also any non-professional
can understand the beauty and the importance of the preservation of historical
building. Equipments are used for VERNADOC are simple, durable and cheap:
steel tape measure, water gage, water
hose, drawing canvas, pen and ruler.
The measurement and drawing tools are
the basic equipment that each architect
uses, and have the same characteristics
and utility all over the world, under any
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Şekil 7: VERNADOC grubu, 1. hafta, önceki kamplardan birinin kitabını incelerken/ Figure 7: VERNADOC
Group, first week, inspecting book of a previous camp for reference, Şekil 8: VERNADOC grubu, 1. hafta,
vinç yardımıyla ölçüm alınırken/ Figure 8: VERNADOC Group, first week, measurement in progress, using a
crane, Şekil 9: VERNADOC grubu, 2. hafta, mürekkepleme seminer/ Figure 9: VERNADOC Group, second
week, inking seminar, Şekil 10: VERNADOC grubu, 2. hafta, mürekkepleme işleri/ Figure 10: VERNADOC
Group, second week, inking in progress

yardım istenilebilecektir. Katılımcılar,
sadece kendi ülkelerinde çalışma sahasına olan ulaşım ücretlerinden sorumlu
olup, diğer ücretler organizatörler tarafından karşılanacaktır. Kampın dili
yöresel İngilizce olarak belirlenmiştir,
böylece dil bilmemek, katılıma bir engel
olarak görülmemektedir (Matilla, 2015).
VERNADOC konsepti, dört aşamadan oluşmaktadır. Birincisi, bir hafta
arazide, bir hafta da stüdyoda olacak şekilde toplam iki hafta süren uluslararası
belgeleme kampı, ikincisi; elde edilen
çizimlerle hemen kampın sonrasında o
bölgedeki halka hitaben bir sergi düzenlenmesi, üçüncüsü; araştırma konusu,
yapılan kampla ilişkili olacak şekilde,
hem profesyonellerin hem de halkın
katılabileceği bir günlük bir seminer ve
son olarak elde edilen çizim ve verilerin
kitaplaştırılmasıdır. (Matilla, 2015).
Matilla (2015), bu projenin hedef-

climate conditions (Mattila, 2015).
Another principle is that the camps
are reciprocal. It is expected of the participants of a camp that they arrange international camps in their own countries
later on. In this way, international cooperation will be stronger day by day and
they will be able to appeal for help when
required. Participants will be responsible for transportation fees to the working site, while other fees will be covered
by the organizers. The language of the
camp is determined as ‘local English’;
this way, not speaking the local language is not considered as an obstacle
(Mattila, 2015).
The VERNADOC concept consists
of 4 stages. First, the international documentation camp, lasting a total of 2
weeks, where the first week will be on
site and the second week in the studio.
Second, an exhibition will be organized,
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lerini, uluslararası ilgi ile yerel yapı
geleneğinin önemine dikkat çekmek,
yöresel mimari hakkında uluslararası karşılaştırmalı malzeme toplama ve
ortak kullanıma açık, uluslararası bir
ağ kurmak olarak tanımlamıştır. CIAV
içinse hedef, toplantılarla bağlantılı pratik aktivite yapmak, yerel miras çalışmaları için uluslararası yardım vermek
ve genç profesyonellerin CIAV çalışmalarına katılımını teşvik etmektir. Bu
kapsamda, ilk uluslararası VERNADOC
kampı, 2005’te Çin, Mısır, Finlandiya ve
İtalya’dan katılımcılarla Finlandiya’nın
Längelmäki bölgesinde yapılmıştır. 2005
yılından itibaren de, “VERNADOC”
adı ile ICOMOS CIAV bünyesinde, her
sene düzenli olarak dünyanın farklı bölgelerinde kamplar düzenlenmektedir.
ICOMOS CIAV genel toplantısı ile ilişkili olarak, 2010’da İsveç’te, 2011’de Paris’te, 2012’de Abu Dhabi’de ve 2013’te
Portekiz’de kamplar düzenlenmiştir.
Onun dışında 2005-2015 yılları arasında Finlandiya’da on bir, Romanya’da
iki, Estonya’da bir, İtalya’da bir ve Tayland’da yirmi sekiz kamp düzenlenmiştir. Hepsi birlikte toplamda, üç kıtada,
yirmi bir farklı ülkeden, yirmi bir farklı
dili konuşan, sekiz farklı yazı sistemine
sahip ve ondan fazla farklı din ve inançtan gelen binden fazla katılımcı olmuştur (Matilla, 2015).

ICOMOS CIAV Türkiye 2016 Kampı
Türkiye’de, ilk kez Mudurnu’da düzenlenen bu kamp, Mısır, İran, Finlandiya,
Pakistan, Fransa, Japonya ve Türkiye’den, şehir plancı, marangoz, restoratör ve mimarlık bölümü öğrencileri gibi
farklı meslek gruplarından, farklı eğitim
seviyelerden toplam 21 katılımcı ile ger-

addressed to the people living there with
the obtained drawings shortly after the
camp. Third, a one-day symposium will
be organized, where both professionals
and local people can attend; the research
object of this symposium will be related
to the camp undertaken. The final stage
is to publish a book on the camp experience and the obtained drawings and
data (Mattila, 2015).
Mattila (2015) has identified the aims
of this project as highlighting the importance of the conventions of regional
construction with international interest,
as collecting international comparative
material about vernacular architecture
and as setting up an international network open for common use. CIAV also
aims to facilitate practical activities such
as meetings, to provide international assistance for vernacular heritage works
and to promote the participation of
young professionals to CIAV activities.
Within this scope, the first international VERNADOC camp was carried out
in the Langelmaki region of Finland
in 2005, with participants from China,
Egypt, Finland and Italy. Since 2005,
camps under the name of VERNADOC
have been organized throughout different places of the world every year, within the scope of ICOMOS CIAV. In conjunction with the CIAV Annual Meeting,
the camps are organized in 2010 in Sweden, in 2011 in Paris, in 2012 in Abu
Dhabi and in 2013 in Portugal. Beside
these, between 2005-15, eleven camps
were organized in Finland, two camps
in Romania, one camp in Estonia, one
camp in Italy and twenty eight camps in
Thailand. In total, there have been more
than 1,000 participants on 3 continents,

SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 5

çekleştirilmiştir. 28 Ağustos-10 Eylül
2016 tarihleri arasında yapılan kampta,
yapım tarihi 1880’lere dayandığı tahmin
edilen dört katlı Armutçular Konağı çalışılmıştır.
Türkiye’deki sayılı ahşap Barok mimari eserden biri olan konak, inşa edildiği tarihe göre kullanılan malzemelerin
oldukça zor bulunur olması ve konağın
her küçük detayının özenle tasarlanmış
olması sebebiyle Türk mimarlık tarihinde özel bir yere sahiptir. Zemin katı
yığma, üst katları ahşap karkas olarak
inşa edilen yapıda, harem ve selamlık
bölümünden oluşan çift sofalı bir sistem
gözlenmektedir. Dıştan kısmen sıvalı
ve boyalı olan zemin kat dış duvarları,
yaklaşık 0,65 m kalınlıktadır ve içte kireç harcı sıvalı ve badanalıdır. 1. ve 2. kat
ile cihannüma katı dış duvarları 0,25 m
kalınlığında ve dışta ahşap çatkı üzerine ahşap kaplamalı ve sıvasız, içte ise
bağdadi tekniği ile kireç harcı sıvalı ve
boyalı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda 18 adet oda, 6 adet sofa, 4 adet hela
ile 3 adet balkon ve ayrıca sirkülasyon
mekânları (koridor ve merdiven boşlukları) vardır. Hem harem hem de selamlık
bölümlerinde birer özgün ahşap merdiveni bulunan yapıda, selamlık merdiveni
olarak adlandırılabilecek merdiven, imparator merdiveni adı verilen çift kollu
modelde inşa edilirken, harem merdiveni cihannüma katına kadar ulaşımı sağlayacak şekilde dört kat boyunca yapılmıştır (Öztürk, 2007).
Kampın ilk günü, pek çok katılımcının ilk defa geldiği Mudurnu’nun
zengin kültürel mirasının tanıtılması
ile başlanmıştır. Belediye başkanlığına
yapılan ziyaretin ardından, belediyeden yetkililer eşliğinde Yıldırım Beyazıt
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who are from more than 10 different religions and beliefs, who have 8 different
writing systems and who speak 21 different languages (Mattila, 2015).
ICOMOS CIAV Turkey 2016 Camp
In Turkey, this camp was organized
for the first time in Mudurnu on 28 August-10 September 2016, with 21 participants from different backgrounds
and professions, including city planners,
carpenters, restorers and architectural
students from Egypt, Iran, Finland, Pakistan, France, Japan and Turkey. The
four-storey Armutçular Mansion, estimated to date from 1880, was chosen as
subject of the camp.
The mansion, one of the few wooden Baroque architectural works in Turkey, has a special place in the history of
Turkish architecture, due to the fact that
the materials used were relatively difficult to find at that time and every little
detail of the mansion has been designed
carefully. There is a double sofa system,
consisting of harem and selamlık sections in the mansion, which is built with
masonry on the ground floor and wooden frame structure in the upper floors.
The walls of the ground floor, which are
approximately 0.65 m in thickness, are
partially plastered and painted from the
facade, and plastered and whitewashed
in the interior. The walls of the first, second and top floors, which are 0.25 m
in thickness, have lagging on wooden
frame structure from the facade and in
the interior are built with timber-work
and plastered and painted. The main
building has 18 rooms, 6 sofas, 4 toilets
and 3 balconies, as well as circulation
spaces (corridor and stairwells). There
are original wooden staircases in both

303

2 0 1 7

304

AHŞAP YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMPOZYUMU 5

Cami, Sultan Süleyman Cami, Yıldırım
Beyazıt Hamamı, Saat kulesi, Haytalar Konağı ve Mudurnu kent dokusu
gezilmiştir. Son olarak kampın konusunu oluşturan Armutçular konağına
gelinmiştir. 4 katlı, ince işçilikli balkon
çıkmaları ile dikkatleri çeken yapının
Mudurnu kent dokusundan farklılığı,
İstanbul izleri taşıdığı katılımcıların da
gözünden kaçmamıştır. Ev sahibi Ömer
Büyükarmutçu rehberliğinde yapı gezildikten sonra çizimler konusunda
iş bölümü yapılmıştır. Farklı detay ve
ölçeklerde olmakla birlikte, bir vaziyet
planı, 4 kat planı, 4 cephe, 2 kesit, 5 tavan detayı, 2 giriş detayı, 2 balkon detayı, 1 merdiven detayı ve 1 duvar detayı
ile toplam 22 çizim hazırlanmasına karar verilmiştir. Malzemelerin dağıtılması ile ilk gün tamamlanmış, ölçüm çalışmalarına ikinci gün başlanabilmiştir.
Öncelikle tüm yapı 4 katta sıfır kotları
ile içerden ve dışardan birbirine bağlanmıştır. Aynı şekilde paftalar arası
dil birliği sağlamak için de paftada sıfır
noktasının konumu kararlaştırılmıştır.
Mülkiyet sorunundan dolayı, yapının
yarısına giriş izni alınamamış, sadece
girilebilen kısımların çizimleri hazırlanmıştır. İç mekânda ölçümler, merdiven
yardımı ile çelik şerit metre kullanılarak, duruma göre ikişer kişilik ekipler
halinde alınırken, dış cephede iskele
kurulamadığı için aynı rahatlık sağlanamamıştır. Onun yerine üç gün boyunca
vinç getirilerek yapının dört cephesinden yükseklik ve detay ölçüleri alınmıştır. Eş zamanlı çalışılamadığı için cephe
çalışan katılımcıların ölçüleri tamamlaması zaman almıştır. Kesit, cephe, plan
ve detay çizimlerinde aynı bölgenin
farklı detaylarını çizenler sürekli istişa-

the harem and selamlık sections. The
staircase, which can be called the selamlık staircase, was built on a double-arm
model called the emperor staircase,
while the harem staircase was built in
four floors to provide access to the top
floor (Öztürk, 2007).
The first day of the camp started with
the introduction of the rich cultural heritage of Mudurnu, where many participants came for the first time. After the visit to the mayor, Yıldırım Beyazid Mosque
and Bath, Sultan Suleiman Mosque, the
Clock Tower, Haytalar Mansion and
Mudurnu urban fabric were visited with
the guidance of the authorities from the
municipality. Lastly, Armutçular Mansion, which is the subject of the camp,
was visited. The 4-storey building, with
its delicate workmanship in the balcony
cantilever, drew great attention. Also,
the difference of the structure from the
general Mudurnu architectural style and
the influence of the Istanbul style did
not escape the participants’ notice. After
visiting the building under the guidance
of the owner Ömer Büyükarmutcu, division of work was made for the drawings. It was decided to prepare 4 plans,
4 façades, 4 sections, 5 ceiling details,
2 entrance details, 1 staircase details
and 1 wall details; this made a total of
22 drawings, in different scales and details. The first day was completed with
the distribution of the materials, and the
measurement work was started on the
second day. First, the whole building
was connected from outside to inside,
with zero levels in all four floors. Similarly, the position of the zero point over
the map section was decided, in order to
ensure language unity between the map
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re ederek ortak sonuçlara varmışlardır.
Katılımcıların en çok zorlandığı bölüm,
pek çok ülkede taslak üzerine ölçüm
alınması eğitimi verildiği için VERNADOC yönteminde beklenen alınan ölçünün doğrudan çizim kartonuna aktarılması olmuştur. Arazideki çalışma
süresi bir hafta ile sınırlı olduğu için
stüdyoda lazım olacak her türlü ölçüm
ve detayın arazideyken tamamlanması gerekmektedir. Bu da yapıyı birebir
hissetme, tanıma konusunda etkili olmuş ve herkes yapının özellikle belirli
bir bölümü hakkında uzmanlaşmış, yapıyla ilgili ilginç detaylar keşfedilmiştir.
Yapıda tek bir cins ahşap kullanılmamış, işlevine ve kullanılacağı yere göre
çam, ardıç ve ceviz kullanılmıştır. Yapıda kullanılan kiremitler Fransa’dan,
duvar kâğıtları İtalya’dan getirilmiştir.
Ayrıca girişte bulunan iki ahşap sütunun, mevsim farklılıklarına göre altında
bulunan mil ile hareket ederek yapının strüktürel olarak esnek bir şekilde
hareket etmesine katkıda bulunduğu,
ancak artık bu sistemin çalışmadığı da
dikkat çeken bir diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Birinci haftanın sonunda kurşun
kalemle yapının tüm detayları paftalara işlenmiş haldedir. Mürekkepleme
işlemi için stüdyoya geçilmeden önce
hafta sonu Göynük, Taraklı ve Abant
Gölü’ne günübirlik gezi düzenlenmiştir. Bu gezi ile hem katılımcılar yorucu
arazi çalışmasının ardından dinlenmiş
olup, hem de yöresel mimarinin benzer
örneklerini görerek kültürel birikimlerini artırmışlardır.
Stüdyo çalışması için Abant İzzet
Baysal Üniversitesi, Mudurnu Meslek
Yüksekokulu’nun stüdyoları kullanıl-
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sections. Due to the ownership problem,
no permission was granted for one half
of the building; only drawings of the
parts that could be entered were prepared. Indoor measurements were taken with steel strip meters with the help
of stairs, depending on the situation, in
the form of two-person teams; the same
comfort was not available on the exterior façade, because a scaffolding could
not be built. Instead, a crane was lifted
for three days, so the height and detail
measurements could be taken from the
four facades of the structure. Since participants could not work simultaneously
on the lift, it took time for participants
to complete the façade measurements.
Those who drew the different details of
the same region in façade, plan, section
and details constantly consulted and
reached common conclusions. The most
challenging part for the participants was
the VERNADOC method for measurement, which was transferred directly to
the drawing board, because in many
countries’ education system, measurement was taken in the draft first. With
this camp, because the working time in
the field is limited to one week, all the
details and measurements required for
the studio must be completed during
the field time. This method was effective
for knowing and perceiving personally
the structure and everyone specialized
about especially one particular part of
the structure and some interesting details about the structure were discovered. No single type of wood was used
in the structure, but pine, juniper and
walnut were used according to function and usage. The tiles used in the
construction were brought from France
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mıştır. Mürekkepleme işlemine başlamadan önce, Fin veteran Toumas Klaus tarafından mürekkepleme işleminin
nasıl yapılması gerektiğine dair bir ders
verilerek, alıştırma yapılmıştır. Farklı kalınlıktaki rapidoları, yine farklı oranlarda
sulandırılmış mürekkep ile kullanarak,
ahşabın dokusunu, bozulması ile birlikte ifade etmek çizime gerçekçi bir ifade
katmakta, gölgenin eklenmesi ile de 3
boyutlu algı sağlanmaktadır. VERNADOC çalışmalarını, normal rölöve çalışmalarından ayıran nokta, işte bu doku
ve gölgelendirme çalışmalarıdır. Ahşap
dokusunu, taş dokusunu el ile işlemek,
mevcutta var olan bozulmaların, çatlakların işlenmesiyle yapının mevcut durumu gözler önüne serilmektedir. Gölgelendirme ile de yükseklik verileri çizim
üzerine aktarılmakta, hem de çizime sanatsal bir değer katmaktadır. Stüdyo çalışmaları, mimarlık eğitiminin bir klasiği
olarak sabahlamayı da beraberinde getirmiş, çizimleri sergiye yetiştirebilmek
için tüm ekip geceli gündüzlü çalışarak
birbirine destek olmuştur.
Kamp sırasında, en çok dikkat çeken unsur, sadece yapı ve çizim üzerine
odaklanma değil, halk ile kurulan etkileşim ve iletişim olmuştur. Mudurnu’da bir
ahilik geleneği olarak devam eden Cuma
namazından sonra yapılan Esnaf duasına tüm katılımcılar katılmıştır. Soyut
bir kültürel mirası deneyimlemiş olmak,
hem farklı kültürleri anlama da, hem de
katılımcıların içsel gelişime büyük katkılarda bulunmuştur. Ayrıca Avrupa Miras
Günleri etkinlikleri kapsamında resim
sergisi açılışına ve ahşap araba yarışına katılmak, Mudurnu’nun bilinmeyen
zenginliklerini gözler önüne sermiş, katılımcılar ve Mudurnu halkı arasında sıcak
ilişkiler kurulmasına yardımcı olmuştur.

and the wallpapers from Italy. In addition, the two wooden columns in the
entrance contribute to the movement of
the structure in a flexible way by moving
with the mile under it according to the
seasonal changes, but this system does
not work anymore.
At the end of the first week, all the
details of the building were drawn on
the final paper with pencil. A day trip
to Göynük, Taraklı and Abant Lake was
organized on the weekend before moving to the studio for the inking process.
With this excursion, participants both
rested after the exhausting work on the
site and also increased their cultural accumulation by seeing similar examples
of the local architecture.
Abant İzzet Baysal University, Mudurnu Vocational School premises were
used for the studio work. Prior to beginning the inking process, the Finnish
participant Toumas Klaus, who also
acted as tutor, gave a lesson on how
inking should be done. Depicting the
texture of the timber, with its deteriorating parts, using inking pens of different thickness and with ink watered
at different rates, adds a realistic feel to
the drawing, along with the addition of
shadows, ensuring a three-dimensional
perception. The point that distinguishes VERNADOC studies from normal
surveys is this texture and shading. To
draw wood and stone texture by hand,
with their decays and cracks, reveals
the current situation of the building.
With shading, height data is transferred
onto the drawing, and it also adds an
artistic value to it. The studio work
brought everyone together in lucubrating, a classic of architectural education,
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Şekil 11: Üretilen eserler; genel vaziyet planı,
çizen Binali Tercan/ Figure 11: General Site Plan
by Binali Tercan
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Şekil 12: Bodrum kat planı, çizen Abdurrahman
Al Taliawi/Figure 12: Basement Floor Plan by
Abdurrahman Al Taliawi
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Şekil 13: 1. kat planı, çizen Tania Somroo
Figure 13: First Floor Plan by Tania Somroo

Şekil 14: 2. kat planı, çizen Kendo Yamaoka
Figure 14: Second Floor Plan by Kendo Yamaoka

Şekil 15: 3. kat planı, çizen Burcu Bostancı
Figure 15: Third Floor Plan by Burcu Bostancı

Şekil 16: Güney Cephesi, çizen Murat Şeşka
Figure 16: South Façade by Murat Şeşka
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Şekil 17: Batı cephesi, çizen İbrahim Ayaz
Figure 17: West Façade by İbrahim Ayaz

Şekil 18: Doğu Cephesi, çizen M.Ümit Meterelliyoz
Figure 18: East Façade by M.Ümit Meterelliyoz

Şekil 19: Kuzey Cephesi, çizen Dalia Nabil
Figure 19: North Façade, Detail, by Dalia Nabil

Şekil 20: Kuzey Cephesi, alınlık detayı, çizen Yunus
Emre Gündoğan/Figure 20:North Façade, Detail, by
Yunus Emre Gündoğan

Şekil 21: Kuzey Cephesi, balkon detayı, çizen
Erkan Özcan/Figure 21: North Façade, Detail, by
Erkan Özcan

Şekil 22: Kuzey Cephesi, giriş detayı, çizen Müge
Haliloğlu/ Figure 22: North Façade, Detail, by Müge
Haliloğlu
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Şekil 23: Kuzey Cephesi, giriş detayı, çizen Pierre
Şekil 24: Kuzey Cephesi, Bahçe Duvarı Detayı, çizen
Emmanuelle Houdin Decombe/ Figure 23: North
Abdurrahman Al Taliawi/ Figure 24: North Façade,
Façade, Detail, by Pierre Emmanuelle Houdin Decombe Garden Wall, by Abdurrahman Al Taliawi
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Şekil 25: AA Kesiti, çizen Süheyla Koç/ Figure
25: Section A-A by Süheyla Koç

Şekil 26: BB Kesiti, çizen Tuomas Klaus
Figure 26: Section B-B by Tuomas Klaus

Şekil 27: Tavan Planı, çizen Aslı Paköz
Figure 27: Ceiling Plan by Aslı Paköz

Şekil 28: Tavan Planı, çizen Parisa Abdollahi
Figure 28: Ceiling Plan by Parisa Abdollahi
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Şekil 29: Tavan Planı, çizen Serkan Kaymak
Figure 29: Ceiling Plan by Serkan Kaymak
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Şekil 31: Merdiven, aksonometrik görünüm,
çizen Hasan Tahsin Selçuk/ Figure 31: Staircase
Axonometric Drawing by Hasan Tahsin Selçuk

Şekil 30: Tavan Planı, çizen Nurhilal Şimşek
Figure 30: Ceiling Plan by Nurhilal Şimşek

and the whole team supported each
other in order to be able to complete their drawings in time for the
exhibition. The most striking elements of the camp were not just the
focus on building and drawing, but
also the interaction and communication with the public. All attendees
participated in the “Esnaf Duası”
(Merchants’ Prayer), which is held
before the Friday prayer, a tradition of Akhism (ethics of trade and
crafts) in Mudurnu. To have experienced an element of intangible cultural heritage helps to understand
different cultures and contributes to
the inner development of the participants. In addition, participating
in the opening of the painting exhibition and the wooden car race as
part of the European Heritage Days
events highlighted the unknown
wealth of Mudurnu and helped to
establish warm relations between
the participants and the people of
Mudurnu.

Conclusion
Şekil 32: Tavan Planı, Duvar Resmi ve Korniş Detayı,
çizen Ege Yıldırım/ Figure 32: Ceiling Plan, Wallpaper
and Cornice Details by Ege Yıldırım

The presentation and exhibition to
be held at the Armutçular Mansion created great enthusiasm for
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Şekil 33: Sergi açılışı, Armutçular Konağı,
Mudurnu/ Figure 33: Opening of exhibition in
Armutçular Mansion, Mudurnu
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Şekil 34: Sergi açılışı, Armutçular Konağı, Aslı
Paköz eseriyle/ Figure 34: Opening of exhibition in
Armutçular Mansion, Aslı Paköz with her work

Şekil 35: Sergi açılışı,
Armutçular Konağı,
Serkan Kaymak
eseriyle/ Figure 35:
Opening of exhibition
in Armutçular Mansion,
Serkan Kaymak with
his work

Şekil 36: Sertifika
Töreni, Armutçular
Konağı, with Mayor
of Mudurnu Mehmet
İnegöl/ Figure 36:
Certificate Ceremony
in Armutçular
Mansion, with Mayor
of Mudurnu Mehmet
İnegöl
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Şekil 37: Sertifika
Töreni, Grup Fotoğrafı,
Armutçular Konağı/
Figure 37: Certificate
Ceremony, Group
Photo in front of
Armutçular Mansion

Şekil 38: VERNADOC
katılımcıları Mudurnu’nun
geleneksel ahşap araba
yarışlarında, Avrupa
Miras Günleri/ Figure 38:
VERNADOC participants
racing in Mudurnu’s
traditional wooden car race,
European Heritage Days
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Şekil 39: VERNADOC çizimlerinin 2. sergisi
davetiyesi, Mudurnu Arastası, Kasım 2016/Figure
39: Invitation to second exhibition of VERNADOC
drawings, Mudurnu Arasta, November 2016

Şekil 40: VERNADOC çizimlerinin 3. sergisi, ICOMOS
Toplantısı, İstanbul, Şubat 2017/ Figure 40: Third
exhibition of VERNADOC drawings, ICOMOS Meeting,
Istanbul, February 2017
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Sonuç
Sunum ve serginin Armutçular Konağında yapılacak olması, Mudurnu halkı
için büyük bir heyecan oluşturmuş ve
yüksek oranda bir katılım sağlanmıştır.
Bu kamp ile VERNADOC’un hedeflediği, halkın bilinçlendirmesi, yabancı ve
yerli uzmanlar arasında işbirliğinin artırılması sağlanmıştır. VERNADOC Mudurnu kampı, yarattığı dostluk ortamı
ve takım ruhu, katılımcıların Mudurnu
halkı ile yerel değerler çerçevesinde geliştirdiği sevgi bağları, Osmanlı ahşap
mimarisinin ince düşünülmüş detaylarını ve yapım tekniğini deneyimleyerek
anlama ve o yapı türünü ortaya çıkaran
kültürü tanıma fırsatı ile özel bir deneyim oluşturmuş, böylelikle sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin birçoğunu da
yerine getirmiştir.
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the people of Mudurnu and a high
participation was achieved. With this
camp, the aim of VERNADOC, which
is to raise public consciousness and
increase cooperation between foreign
and local experts, was achieved. With
the environment of camaraderie and
team spirit it created, the emotional
bonds it developed between the participants and the Mudurnu community based on local values, and the
opportunity to understand first-hand,
the fine details and workmanship of
Ottoman wooden architecture and to
acquaint oneself with the culture that
brought forth this architectural work,
the VERNADOC camp presented
a unique experience, thus fulfilling
many principles of sustainable development.
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